
In deze nieuwsbrief nr. 8, juli 2020, informeren wij je graag over 
de voortgang van Wereldgemeente Loon op Zand, over activiteiten die 
ontplooid zijn en over activiteiten die nog komen.  
 
 

 

Het GlobalGoalsgemeentebord aan onze gemeentegrenzen laat zien dat Loon op Zand zich in 
wil zetten om de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen, te behalen. Deze doelen liggen 

deels op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel, 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 van juli 2019 gebeurd?   

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 

 

https://www.oneworld.nl/global-goals/de-global-goals/wat-zijn-de-global-goals
http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 

Sinds begin 2020 wordt er, naast opwekking van zonnestroom in de projecten KwatrijnZon en 
WerftZon, ook windenergie opgewekt in het burgerwindpark SpinderWind, een initiatief van 11 
lokale energiecoöperaties in de regio. Alle opgewekte energie wordt geleverd aan OM|nieuwe 
energie, coöperatie van energiecoöperaties. Daar moet u dus zijn voor lokaal opgewekte groene 
stroom!  
 

De Werkgroep Energiebesparing  bereidt een energiebesparingsproject voor met en voor 
inwoners van de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt in Kaatsheuvel. Er zijn 6 
energiecoaches opgeleid die bewoners kunnen begeleiden in hun besparingsplannen. Een 
gesprek met zo’n coach is te boeken via het onlangs geopende digitale Energieloket van de 
gemeente Loon op Zand. De eerste bewonersavond, die samen met de gemeente wordt 
georganiseerd, moest door de coronamaatregelen uitgesteld worden tot eind augustus. Na dit 
project staan er nog meer besparingsacties gepland in 3 tot 4 andere wijken in onze gemeente.   
 
Lid worden en op de hoogte blijven via een nieuwsbrief? Meld je aan op de website van ECLoZ.  

 
 
 

 

 

 

 

Energie 

 

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

Bouwbord SpinderWind langs de N261 

http://www.ecloz.nl
http://www.spinderwind.nl
https://ecloz.nl/energieopwekking/kwatrijnzon/
https://ecloz.nl/energieopwekking/werftzon/
https://ecloz.nl/energieopwekking/spinderwind/
https://samenom.nl/
https://samenom.nl/
https://ecloz.nl/energiebesparing/
https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/
https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/
http://www.ecloz.nl/


  

De voedselgroep van Wereldgemeente Loon op Zand richt zich op beperken van milieueffecten van 
productie en consumptie van voedsel, op eerlijke verdeling van voedsel wereldwijd en op uitbannen 
van voedselverspilling. De groep bestaat uit: Alex van der Haring, Lisbeth Liebermann, Thijs van Berlo 
en Nanny Verheijen. 

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

In november 2019 werd er geplant aan de Ecliptica in Loon op Zand. In het voorjaar van 2020 was er 
niets mogelijk door het rondwarend coronavirus. Voor later dit jaar staan er twee plukfruitlocaties 
gepland, aan de Taurus en aan de Armstrongstraat in Loon op Zand 

Wil je ook wel plukfruit of notenbomen in je buurt? Kijk op de plukfruitpagina voor de voorwaarden. 
Aanvragen kan via info@wereldgemeenteloonopzand.nl. 

 

Voor de viering  van Wereldvoedseldag  werd samenwerking gezocht met Restaurant Park 
Vossenberg in Kaatsheuvel. Dit resulteerde in een mooi evenement op zaterdag 12 oktober. Er was 
ruimte voor rond de 100 personen en die meldden zich al heel snel aan, waaronder flink wat bewoners 
van De Vossenberg zelf.  

Lokaal voedsel van het seizoen 

Er werden maaltijdsoepen gepresenteerd op basis van groenten uit de moestuin van De Vossenberg, 
aangevuld met speltbroodjes van Bakhuijs Emma  uit Nieuwkuijk en afgerond met door vrijwilligers 
gebakken appeltaarten. Uiteraard werd aandacht besteed aan wat Wereldvoedseldag betekent.  

Het was een geweldig mooie samenwerking tussen Wereldgemeente Loon op Zand en medewerkers 
en vrijwilligers van Restaurant Park De Vossenberg. Dit smaakt naar meer! 

Verslag van de Wereldvoedseldag is te lezen op deze pagina van de website van Wereldgemeente. 

  

Voedsel 

 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/plukfruit
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/nieuws/hoe-het-was-op-wereldvoedseldag-13-10-2019


Over het thema Eerlijke handel biedt Stichting Wereldwijd in samenwerking met Stichting 
Wereldgemeente jaarlijks een educatief project voor de basisscholen aan. Het thema in 
2019 was Water Klashelder. Het project wordt uitgevoerd door Marja van Trier. Eind 2019 is 
Stichting Wereldwijd opgehouden te bestaan. Een vervolg van dit educatieve traject wordt 
niet verwacht.  

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  
producten 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. We willen dat graag 
opstarten. Vind je eerlijk delen van welvaart ook een belangrijk thema en wil je wel meedenken 
over projecten, meld je dan bij Nanny Verheijen, via info@wereldgemeenteloonopzand.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerlijke handel 

 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/uploads/files/Streekproductenfolder_juni2019.pdf
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”.  

In september werd  in De Rode Loper de 
jaarlijkse inspiratiedag gehouden, die net als 
vorig jaar in het teken stond van ‘Hoe 
groener, hoe beter’. Met vooral informatie 
over hoe huis en tuin regen- en 
hittebestendig te maken. In dit artikel op de 
website staan de tips.  

 
  

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.  

De Repaircafés zijn in verband met de coronamaatregelen nog tot nader order gesloten. Voor 
actuele informatie raadpleeg de website van het KDC. 

 
 

Reparatie en Hergebruik 

 

 

 

Groen 

 

Behoud van biodiversiteit. In april deden we mee aan de Landelijke 
Zaaidag. We waren namens The Pollinators Voedselbank voor Bijen. 
Zakjes met biologisch bloemzaad konden - op coronaveilige wijze - 
worden afgehaald bij adressen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Er was 
veel belangstelling voor de zakjes zaad, dus deze actie staat voor komend 
seizoen weer op het programma.  

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/nieuws/maak-huis-en-tuin-klimaatbestendig-06-09-2019
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/2566/2775/tips-om-je-huis-en-tuin-klimaatbestendig-te-maken.html
http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/
http://debankloonopzand.nl/de-boekenbank-stichting-de-boekenbank/
http://www.kdc-loz.nl/


Wat doen we nog meer? 

• Met medewerking van Wereldgemeente vond ook dit jaar op het Van Haestrechtcollege in 

Kaatsheuvel een Zwerfafval-project plaats.  
• De vogelhuisjesactie van Scouting Martin Luther King uit Kaatsheuvel ter bestrijding van 

de eikenprocessierups werd ondersteund.  
• Op Facebook en Twitter plaatsen en delen we –bijna dagelijks–  berichten die een duurzame 

samenleving dichterbij brengen. 
• Zijn er bij de gemeente onderwerpen aan de orde op het gebied van duurzaamheid, dan is 

Wereldgemeente graag gesprekspartner. Zo nemen we deel aan het Zwerfafvaloverleg in 
de gemeente. 

• Jaarlijks houden we een Wereldcafé of inspiratiedag waarover we in de plaatselijke 
pers, op onze website en Facebookpagina informeren.  

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. 

Hoe kun je meedoen? 

• Geef je op voor ons meedenkers-overleg! Een groepje van 8 tot 10 mensen komt 
regelmatig bij elkaar om met ons mee te denken over de thema’s die we aan kunnen 
pakken. Het thema duurzaam bouwen en wonen is door de meedenkers op de 
agenda gezet.  

• ‘like’ onze Facebook-pagina en deel dat met 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.  

• 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.  

 

  

 
 
 

  

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
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/


‘voor een duurzame wereld, hier en daar’ 
 

 

Op Global Goals Vlaggendag, 25 september, werd de Global Goals vlag in alle 3 de 
kernen gehesen. In Kaatsheuvel door wethouder duurzaamheid Gerard Bruijniks en 

Wereldgemeente voorzitter Stef Mennens. 
 
 

www.wereldgemeenteloonopzand.nl 
Wereldgemeente Loon op Zand op Facebook 

 
 Wil je geen nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar: info@wereldgemeenteloonopzand.nl 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
https://www.facebook.com/pages/Wereldgemeente-Loon-op-Zand/357836964324774?fref=ts
mailto:info@wereldgemeenteloonopzand.nl?subject=beeindiging%20nieuwsbrief
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