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Hallo beste mensen, 
 

Wat leuk om jullie deze tweede map als nieuwe voorzitter van de Kontaktraad aan te 
mogen bieden. De eerste map in april was een groot succes. We hebben vaak te 
horen gekregen: “Als er een volgende map komt, ontvangen wij die graag weer.” En 
hier is hij dan. Maar allereerst natuurlijk de vraag: “Hoe gaat het met jullie?” Wat 
zitten we toch nog steeds midden in een vreemde tijd. We hopen van harte dat jullie 
het volhouden. En om jullie daar een heel klein beetje bij te helpen, hebben we deze 
werkmap gemaakt. 
 
Naast deze brief hebben we een aantal andere documenten toegevoegd. 
1. Een puzzel. Dat is een zogenaamde ‘quizwoordzoeker’, met als thema ‘Loil’. 
2. Een luchtfoto van Loil van 1963. 
3. Een prachtig verhaal uit de krant van 23 mei 1987, 33 jaar geleden. 
4. Een ‘zoek de tien verschillen-foto’. 
5. Zeven foto’s van oud Loil, met enkele opdrachten.  
6. Een foto van De Loilse Nachtwacht die we allemaal nog wel kennen uit de kerk.  
Aan elk document is een vraag gekoppeld. Als je de antwoorden doorgeeft, maak je kans op 
een leuk prijsje. Lees hierover meer op pagina 2.  
 

Wat doen we naast deze informatiemap nog meer? 
 Anekdotes – Luisterverhalen 

We hebben 19 mensen gevraagd om elk twee anekdotes uit het boek ‘Loil 2000’ voor te 
lezen. Dat is prachtig geworden. Wil je deze verhalen ook horen, kijk dan even op de 
website van de Kontaktraad www.loil.nl. Of ga naar www.anchor.fm/kontaktraad-loil. 

 Puzzel – Er is een fysieke puzzel van 250 stukjes beschikbaar. Het is een luchtfoto van Loil. 
Wil je de puzzel lenen, neem dan contact op met de Kontaktraad. De puzzel wordt na elk 
gebruik door ons goed gedesinfecteerd. 

 Hart van Loil TV 
Eerder dit jaar hebben we enkele leuke Loilse filmpjes via het kanaal van Regio 8 uit mogen 
zenden. Nu zijn we volop met de voorbereidingen aan de slag om maandelijks een eigen 
tv-programma via Regio 8 bij jullie in de huiskamer te brengen. Ondanks de vervelende 
coronatijd probeert een bijzonder enthousiast team ergens in november een eerste 
uitzending klaar te hebben. Jullie zullen dat dan ongetwijfeld in een van de kranten kunnen 
lezen. 

 Dorpsradio Loil 
De laatste maanden hebben we inmiddels al drie keer kunnen luisteren, en zelfs kijken, 
naar de Loilse dorpsradio. Het is superleuk om naar te kijken. Mochten jullie een van de 
uitzendingen terug willen zien, kijk dan op ‘YouTube: Muziek Bingo Loil.’ De eerstvolgende 
uitzending staat gepland op zaterdag 31 oktober. Vanaf 16.00 uur kun je daar via 
‘YouTube: Muziek Bingo Loil’, live bij aanwezig zijn. 

 

Hart van Loil 
Naast deze extra activiteiten gaat het ‘gewone’ dorpsleven zo goed als dat kan door. Op de 
website www.hartvanloil.nl staat onder het kopje ‘nieuws’ steeds het allerlaatste nieuws over 
de voortgang van alle plannen. Kijk maar even. Het is zeker de moeite waard. 
 

Wie wel, wie niet 
Het was voor ons niet eenvoudig om te bepalen waar we nu wel of niet een informatiepakket 
zouden bezorgen. We hebben dit keer 160 adressen geselecteerd. Hierbij zijn we ongetwijfeld 
mensen vergeten. Laat het ons weten als dit zo is, maar laat het ons ook weten als je het niet 
op prijs stelt om deze map te ontvangen.  
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SPOL 
Op onze agenda staat nog steeds een speciale activiteit voor jullie in de Loilse kerk. De vorige 
keer hebben we al aangegeven dat we graag in samenwerking met de Loilse stichting SPOL 
(Senioren Platform Loil) iets leuks voor jullie willen organiseren. SPOL is een organisatie die 
wekelijks, en maandelijks, leuke activiteiten organiseert, waarbij ouderen elkaar ontmoeten en 
samen bezig zijn. Maar jullie zullen begrijpen dat we onze plannen nog even vooruit moeten 
schuiven. Als het weer mag en kan horen jullie beslist van ons. 
 

Antwoorden inleveren 
Hieronder staat waar je jouw antwoorden kunt inleveren. Onder de juiste inzenders wordt een 
mooie bos bloemen en een fles goede wijn verloot. Maar ook bij deze actie geldt natuurlijk de 
Olympische gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen.” 
 

Veel plezier en ‘Toi toi toi’ 
We hopen dat jullie dit informatiepakket leuk vinden. Wie weet doen we het dan over een 
tijdje nog een keer. Veel plezier en ook wij sluiten af met: “Blijf gezond en let goed op jezelf en 
op elkaar.” 
 
Kontaktraad Loil 
Edwin van Onna, voorzitter 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Puzzel – Quizwoordzoeker. Wat is het woord van 18 letters? 
………. 

2. Luchtfoto 1963 – Welke woning is pas een paar jaar geleden gebouwd? 
………. 

3. Krantenartikel ‘Loil: een miskende parel’.  

Wat kwam er tijdens de opening van de Loilse kerk nog aan te pas? 

………. 

4. Zoek de tien verschillen.   4.          8. 

1.          5.          9.        

2.          6.          10.  

3.          7. 

5. Zeven foto’s oud Loil. Wat is het woord van zeven letters? 

………. 

6. De Loilse Nachtwacht in 1993. Zet de juiste nummers bij de namen.  
Hoe meer goede antwoorden, hoe meer punten. Stuur het invuldeel mee! 

 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

 
Inleveren voor zondag 20 december in de brievenbus van Wehlseweg 60 (Tonnie Peters). 
Of je kunt een scan of foto van het overzicht hierboven sturen naar: kontaktraad@loil.nl  


