
In deze nieuwsbrief nr. 7, juli 2019, informeren wij je graag over 
de voortgang van Wereldgemeente Loon op Zand, over activiteiten die 
ontplooid zijn en over activiteiten die nog komen.  
 
 
 

 

 

 

Het Millenniumgemeentebord aan onze gemeentegrenzen laat zien dat Loon op Zand zich in wil 
zetten om de VN Millenniumdoelen te behalen. Per 1 januari 2016 zijn de 
Millenniumdoelen opgevolgd door de Global Goals, de duurzame 
ontwikkelingsdoelen. De nieuwe doelen liggen deels op het gebied van 

duurzaamheid (doelen 7, 11, 13, 14, 15) en eerlijke handel (1, 2, 10, 
12), de thema’s die de Gemeenteraad van Loon op Zand in 2012 als 
speerpunten heeft benoemd. Burgerplatform Wereldgemeente Loon op Zand 

zet zich sinds 2013 in om samen met gemeente en inwoners deze doelen te bereiken. 
Wereldgemeente neemt hiervoor initiatieven en ondersteunt daar waar nodig. 

 

 

De Sustainable Development Goals (SDG)/Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn door 193 
lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen tijdens de Algemene Vergadering in september 
2015. Ze zijn in 2016 van start gegaan en gelden tot 2030.  

Bij de start van Wereldgemeente zijn er 4 werkgroepen ontstaan rond de thema’s: 
energie, voedsel, hergebruik en eerlijke handel.  

Wat is er sinds de vorige nieuwsbrief in juli 2018 gebeurd?   

Je krijgt deze nieuwsbrief  
……omdat een van de bestuursleden je naam heeft doorgegeven,  
……omdat je op een van de inspiratiebijeenkomsten was, 
……omdat je hebt aangegeven dat je geïnformeerd wilt worden. 
Wil je geen nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar: info@wereldgemeenteloonopzand.nl 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 

 

https://www.ncdo.nl/millenniumdoelen
https://www.oneworld.nl/global-goals/de-global-goals/wat-zijn-de-global-goals
http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl?subject=beeindiging%20nieuwsbrief


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ECLoZ is ontstaan uit de werkgroep Energie van Wereldgemeente Loon op Zand. Wij zijn nog 
betrokken door deelname in het bestuur en ondersteuning op gebied van PR en communicatie.  
 

Naast het eerste zonnestroomproject van ECloZ, KwatrijnZon, dat in september 2017 in gebruik 
is genomen, is er nu ook het postcoderoosproject WerftZon, zonnestroom van zonnepanelen op 
sporthal De Werft in Kaatsheuvel. Sinds 23 mei 2019 is de installatie werkzaam. Op de 
WerftZonpagina bij SolarEdge is te volgen hoeveel CO2-uitstoot bespaard is en het vergelijkbaar 
aantal bomen dat geplant is. De opgewekte energie wordt geleverd aan OM|nieuwe energie. 
 

De bouw van de windturbines van burgerwindpark De Spinder op het terrein van Attero aan de 
noordkant van Tilburg is begonnen. Het Spinderwind-project is een initiatief van 11 lokale 
energiecoöperaties in de regio, waaronder ECLoZ. Het Burgerwindpark is dit jaar genomineerd 
voor de Duurzame 100 van Trouw.  

 
De werkgroep Besparing is samen met buurkracht in de wijk Molenwijck-Noord een pilotproject 
gestart om met de buurt te komen tot gezamenlijke isolatiemaatregelen en aanschaf 
zonnepanelen. Voor de burenbijeenkomst op 11 juni j.l. was veel belangstelling. Bij voldoende 
belangstelling kan een dergelijke actie ook in andere wijken worden gehouden. 
 
Lid worden en op de hoogte blijven via een nieuwsbrief? Meld je aan op de website van ECLoZ.  

 
 
 

 

 

 

 

Energie 

 

Optakelen zonnepanelen op sporthal De Werft.  (Foto 
Henri Hoskam) 

Ook interesse in lokaal opgewekte 
duurzame energie. Klik op de afbeelding en 
meld je aan bij EcLoZ. Stroom wordt 
geleverd door OM|nieuwe energie.  

http://www.ecloz.nl
http://www.ecloz.nl/projecten/kwatrijnzon
https://ecloz.nl/projecten/werftzon/
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Werftzon&locale=nl_NL#/dashboard
https://samenom.nl/
http://www.spinderwind.nl/
http://www.ecloz.nl/


 

  De voedselgroep van Wereldgemeente richt zich op beperken van milieueffecten van productie en 
consumptie van voedsel, op eerlijke verdeling van voedsel wereldwijd en op uitbannen van 
voedselverspilling.  

De inzameling van zaden voor de organisatie 
Zaden voor Voedsel  is dit jaar gestopt. Het 
aanbod was te klein.  

Op de website en via Facebook en Twitter 
zullen we nog regelmatig aandacht vragen voor 
deze organisatie. 

Tijdens festival Wereldwijd is aandacht 
gevraagd voor de voedselvoetafdruk, o.a. met 
een groene kruidenolie-dip op basis van lokale 
ingrediënten. Onze streekproductenfolder 
bleek niet meer actueel. Deze is geactualiseerd 
en te downloaden.  

 

“Eetbaar groen” is een langjarig project dat een 
lint van plukfruitlocaties in onze gemeente wil 
bewerkstelligen. Op Boomfeestdag worden 
samen met buurtbewoners fruit- en 
notenbomen of struiken geplant.   

Dit jaar deden we dat ’s morgens met kleuters 
van De Touwladder bij Bijenvereniging 
Ambrosius aan de Bernsehoef in Kaatsheuvel en 
’s middags met buurtbewoners op de Virgo in 
Loon op Zand.  

De gemeente trakteerde die dag de leerlingen 
van de basisscholen op een appeltje van eigen 
bodem. 

Suggesties voor een locatie voor 2020? Meld 
het via info@wereldgemeenteloonopzand.nl. 

 

 

 

Wereldvoedseldag (16 oktober) en Wereldvegetarismedag (1 oktober) werden aangegrepen om 
lokale restaurants te vragen om op zondag 30 september een speciaal vegetarisch gerecht op het 
menu te zetten. Waarom dat? De invloed van vlees eten op het milieu is groot, volgens 
Milieucentraal veroorzaakt het 40% van de voedselklimaatbelasting van de gemiddelde Nederlander. 
Daarnaast gaat vleesconsumptie in de welvarende delen van de wereld ten koste van 
voedselvoorziening in minder welvarende landen. De gronden waar nu veevoer (bijv. soja in Zuid 
Amerika) wordt verbouwd kunnen beter gebruikt worden voor verbouwen van voedsel voor de 
plaatselijke bevolking.  De restaurants die meededen, 6 in totaal, gaven aan dat er die dag iets meer 
vraag was naar het vegetarisch menu.  

  

De voedselgroep omarmt het principe van de Herenboeren-beweging en de komst van een 
herenboerderij in Hart van Brabant: ‘Herenboeren’ leggen geld bij elkaar om een boer in dienst te 
nemen en land te pachten, waar lokaal en kleinschalig groente en fruit wordt geteeld en waar 
kippen, varkens en koeien scharrelen. Volg de ontwikkelingen via de website. 

Voedsel 

 

http://seedsforfood.one/home/zaden%20voor%20voedsel/index.html
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/nieuws/weet-hoe-groen-je-eet-03-04-2019
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/uploads/files/Streekproductenfolder_juni2019.pdf
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/vlees/
https://www.herenboeren.nl/
https://hartvanbrabant.herenboeren.nl/


Over het thema Eerlijke handel biedt Stichting Wereldwijd in samenwerking met Stichting 
Wereldgemeente jaarlijks een educatief project voor de basisscholen aan. Het thema van 
2018/2019 is Watergebruik en Waterverspilling. Het project wordt uitgevoerd door Marja 
van Trier. In het verlengde van dit project konden kinderen op Festival Wereldwijd 
konden kinderen een waterspel spelen, met als doel zo min mogelijk water te verspillen. 

Eerlijke handel wil ook zeggen dat hier in Nederland een eerlijke prijs voor producten wordt 
betaald. Een goede manier om dat te bereiken is bijvoorbeeld rechtstreeks bij de boer kopen, 
i.p.v. bij een supermarkt. Zie de nieuwe streekproductenfolder voor adressen in de buurt. 

Bij gebrek aan menskracht is er geen werkgroep Eerlijke Handel (meer) actief.  

Vind je eerlijk delen van welvaart ook een belangrijk thema en wil je wel meewerken aan 
projecten, zoals bijvoorbeeld een Wereldwinkel op School-project, meld je dan bij Nanny 
Verheijen, via info@wereldgemeenteloonopzand.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wereldwinkel op School bij de Pater van de Geld school in Waalwijk. (foto 
Waalwijk.nieuws.nl) 

Eerlijke handel 

 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/uploads/files/Streekproductenfolder_juni2019.pdf
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl


Bij duurzaamheid hoort zorg voor natuurbehoud, behoud van biodiversiteit en omgaan met de 
gevolgen van klimaatverandering. Dit vatten we samen in het thema “Groen”. Wereldgemeente 
Loon op Zand was al eerder gesprekspartner van de gemeente op een aantal van deze terreinen, 
zoals bij de totstandkoming van de Hemelwatervisie en bij het Klimaatatelier. Dit jaar werd 
meegepraat over het gemeentelijk Groen Structuurplan.  

Op 21 september wordt  in De Rode Loper de jaarlijkse inspiratiedag gehouden, die net als vorig 
jaar in het teken staat van ‘Hoe groener, hoe beter’. Met vooral informatie over hoe huis en tuin 
regen- en hittebestendig te maken. 

 

 

 

 

In aanloop naar deze bijeenkomst werd tijdens festival Wereldwijd o.a. informatie verstrekt over 
de gemeentelijke subsidieregeling Klimaatactief en diverse mogelijkheden van  regenwateropvang. 
Zakjes bijenzaad werden uitgedeeld in het kader van  het behoud van biodiversiteit.  

   

 

Het Repaircafé in Kaatsheuvel is iedere 1e 
donderdag van de maand open voor reparatie 
van kapotte spullen. Adres: Schotsestraat 4c. 
Het Repaircafé in Loon op Zand vindt plaats in 
De Wetering op iedere 3e dinsdag van de 
maand. Tijden: van 19.00 tot 21.00 uur. 

Stichting De Boekenbank geeft gebruikte 
boeken een tweede leven in hun verkooppunt 
in De Bank, aan de Kerkstraat in Loon op 
Zand. Van de opbrengst van de verkoop 
worden lokale goede doelen ondersteund.  

De Boekenbank onderhoudt ook Openbare 
Boekenkasten op meerdere locaties in Loon 
op Zand o.a. op het Oranjeplein bij De Kiosk.  

 

Met verschillende organisaties op dit gebied, zoals de Repaircafés en De Spullenbank van de 
Klussen- en Dienstencentrale (KDC), De Boekenbank en Gered Gereedschap wordt samengewerkt 
en indien nodig wordt ondersteuning geboden.  
 

Reparatie en Hergebruik 

 

Ook Gered Gereedschap betrekken wij graag bij onze presentaties. De vrijwilligers van deze 
organisatie zamelen gebruikt gereedschap in, knappen het op en versturen het naar scholen in 
ontwikkelingslanden. Website: http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/ 

 

 

Groen 

 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/uploads/files/Over%20de%20gemeentelijke%20subsidieregeling%20Klimaatactief.pdf
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/uploads/files/Over de gemeentelijke subsidieregeling Klimaatactief.pdf
http://debankloonopzand.nl/de-boekenbank-stichting-de-boekenbank/
http://www.kdc-loz.nl/
http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/


Wat doen we nog meer? 

• Wij waren initiatiefnemer voor de komst van openbare watertappunten van Stichting 
Join the Pipe. De plaatsing ervan – één in Kaatsheuvel en één in Loon op Zand – vond plaats 
in november 2018. 

 

• Met medewerking van Wereldgemeente vindt op het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel 

dit jaar een Zwerfafval-project plaats.  

Wereldgemeente spreekt mee! 

Zijn er bij de gemeente onderwerpen aan de orde op het gebied van duurzaamheid, dan is 
Wereldgemeente graag gesprekspartner. Naast betrokkenheid bij het gemeentelijk Groen 

Structuurplan, namen we dit jaar deel aan het Zwerfafvaloverleg in de gemeente. Ook waren we 

intensief betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie. Helaas is 
de besluitvorming hierover uitgesteld in verband met de ongewisse financiële situatie van de 
gemeente. 

Waar kun je Wereldgemeente Loon op Zand ontmoeten? 

Tijdens Festival Wereldwijd, Tweede Pinksterdag in Loon op Zand, zijn we aanwezig op de 

informatiemarkt. Ook wordt er jaarlijks een Wereldcafé of inspiratiedag gehouden waarover 
we in de plaatselijke pers, op onze website en Facebookpagina informeren.  

  

http://join-the-pipe.org/nl
http://join-the-pipe.org/nl


Bestuur  

Het bestuur van Stichting Wereldwijd bestaat uit Stef Mennens, voorzitter, Marjolein Kortus, 
penningmeester en Nanny Verheijen, bestuurslid/PR. Zij vormen het platform van waaruit de 
initiatieven worden genomen en ondersteund. 

In het najaar gaan we starten met een zgn. meedenkers-overleg. Dit overleg zal incidenteel plaats 
vinden. Het overleg bestaat uit een 8-tal mensen.  

Hoe kun je meedoen? 

• Meld je aan voor ons meedenkers-overleg! 
• ‘like’ onze Facebook-pagina en deel dat met al je contacten in onze gemeente zodat 

een echte Wereldgemeente Loon op Zand ontstaat  
• Zet een pinnetje met je duurzame inzet op de Google kaart op onze website zodat 

een heel netwerk van duurzame activiteiten ontstaat. Er staan er al 29 op! 
• Voel je je betrokken bij duurzaamheid en eerlijke handel, word dan ambassadeur van 

Wereldgemeente Loon op Zand en draag die betrokkenheid uit in vrienden- en 
kennissenkring en attendeer hen op het bestaan van Wereldgemeente Loon op Zand 

• Houd ook de website in de gaten, er verschijnen regelmatig nieuwe artikelen. Op de 
weblinks-pagina vind je veel links, onder meer op gebied van energie, voedsel, 
eerlijke kleding en hergebruik.  

 

  

 
 
 

www.wereldgemeenteloonopzand.nl 
Wereldgemeente Loon op Zand op Facebook   

 
 
 

 
 
 

‘voor een duurzame wereld, hier en daar’ 

Wil je meedenken over projecten of adviseren bij duurzame thema’s? 

Meld je dan aan via info@wereldgemeenteloonopzand.nl of telefonisch bij een van de 
bestuursleden. Telefoonnummers zijn te vinden bij Contact op de website 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/links
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
https://www.facebook.com/pages/Wereldgemeente-Loon-op-Zand/357836964324774?fref=ts
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
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