


Dinsdagochtendplein Loon op Zand

Wanneer Elke dinsdagochtend
Tijd Tussen 10.00 en 12.00 uur
Locatie De Bibliotheek Loon op Zand, Kloosterstraat 2

ContourdeTwern
De sociaal werkers van welzijns- 
organisatie ContourdeTwern  
helpen je met kleine en grote 
vragen over allerlei levens-
gebieden, maar ook over jouw 
wijk. Denk aan de buitenruimte 
of het organiseren van een buurt-
activiteit. Op dinsdagavond zijn 
de jongerenwerkers te vinden in  
jongerencentrum De Kuip. 

Informatiepunt Digitale 
Overheid
De speciaal opgeleide mede-
werkers van de Bibliotheek helpen 
je om via de computer dingen te 
regelen met de overheid. Heb je 
een vraag over het aanvragen van 
zorgtoeslag? Inburgering? Een 
rijbewijs verlengen? Studiefinan-
ciering aanvragen?
 

 
Of wil je een afspraak maken bij 
de gemeente? De medewerkers 
helpen je om de juiste informatie te 
vinden, denken mee of verwijzen 
je door naar de juiste organisatie.

Taalhuis
Wil je beter Nederlands leren 
lezen of schrijven? Of wil je 
beter leren rekenen of met de 
computer omgaan? Elke tweede 
dinsdag van de maand bieden de  
medewerkers van het Taalhuis hulp 
op maat aan iedereen. Bijvoor-
beeld aan mensen voor wie Neder-
lands hun tweede taal is, maar ook 
aan mensen met Nederlands als 
moedertaal. Je kunt in je eigen  
tempo oefenen met lezen, schrijven,  
rekenen of werken op de computer.  
De medewerkers kunnen je ook 
tips geven over activiteiten of 
cursussen.

Bij wie kun je dan terecht? 



Onder het motto 
‘samenwerkenaandewijk’ nodigt 
het wijkteam je ook uit om ideeën 

in te dienen voor een sociale 
activiteit in jouw wijk. Voor goede 
ideeën is budget beschikbaar dat 
het wijkteam beheert. Er zijn al 

allerlei initiatieven van inwoners. 
Zij zijn actief in buurt(preventie)-

teams, WhatsAppgroepen en 
adoptiegroenprojecten. Ook 

organiseren zij o.a. de burendag 
en de ‘gezellige zondagen’.

Wijkteam Loon op Zand
Het wijkteam bestaat uit specia- 
listen van de gemeente, Casade, 
politie, ContourdeTwern, Farent, 
Thebe en de GGD. Zij kennen de 
wijk en gaan samen met jou aan de 
slag met jouw vraag. 

Loonopzandvoorelkaar
Heb je vragen over vrijwilligers- 
werk of heb je zelf hulp nodig? 
Meld je bij Team Loonopzand-
voorelkaar als je iets nodig hebt 
of iets kunt doen voor een ander.  
Dit team brengt vraag en 
aanbod voor vrijwillige inzet 
en hulp bij elkaar. Of je nu  
inwoner, vereniging of (vrijwilligers-)
organisatie bent, klein of groot,  
jong of oud, materiaal hebt of 
kennis wilt delen, alles is welkom. 

Op het platform www.loonopzand-
voorelkaar.nl kan iedereen gratis en 
gemakkelijk een hulpvraag plaatsen 
en vinden. Of een aanbod doen om 
een ander te helpen. 

Seniorenvereniging
De vrijwilligers van de senioren- 
vereniging Loon op Zand vertellen 
je graag over de activiteiten die zij 
organiseren voor inwoners van 50 
jaar en ouder. Denk aan wande-
lingen, filmavonden, de kaart- en 
boekenclub en het computercafé 
voor digitale vragen. Je kunt ook 
hulp vragen of aanbieden aan de  
Commissie Zorg. Deze commissie 
brengt vraag en aanbod samen en  
organiseert daarmee concrete hulp 
voor haar leden. Het kan gaan om 
boodschappen doen, invullen van 
formulieren of een huisbezoek. 

Contactgegevens    >>



ContourdeTwern

www.contourdetwern.nl 
infoloonopzand@contourdetwern.nl
0416 - 280 280

Contactgegevens

Informatiepunt Digitale Overheid

www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl 
de Bibliotheek Loon op Zand
0416 - 363 868

Wijkteam Loon op Zand

www.loonopzand.nl/wijkteams 
zorgloket@loonopzand.nl
0416 - 289 247 (9:00 en 12:30 uur) 

Loonopzandvoorelkaar

www.loonopzandvoorelkaar.nl 
info@loonopzandvoorelkaar.nl
0416 - 280 280 

Taalhuis Loon op Zand

www.taalhuismb.nl 
loonopzand@taalhuismb.nl
088 - 60 50 60 4

Seniorenvereniging

www.kboloonopzand.nl 
secretaris@kboloonopzand.nl
0416 - 362 347


