
 

 

1 
 

 
 
 
Hallo beste mensen, 
 

Wat leuk om jullie deze map te mogen aanbieden. Maar allereerst natuurlijk de 
vraag: “Hoe gaat het met jullie?” Wat zitten we toch middenin een vreemde tijd. 
Ondanks dat het Coronavirus nog lang niet is verdreven, gaat het gelukkig wel weer 
de goede kant op. Maar we zitten voorlopig nog wel even thuis. 
 
En daarom hebben we besloten om iets voor alle Loilenaren te doen. Misschien hebben jullie 
al gehoord dat we zaterdagavond 16 mei een Pubquiz hebben georganiseerd. Dat was een 
groot succes. 50 gezinnen of vriendengroepen hebben daar aan meegedaan. Dat krijgt 
binnenkort dus nog zeker een vervolg. Maar omdat een Pubquiz vooral gericht is op de 
jongeren in ons dorp, hebben we ook iets bedacht voor de ouderen onder ons. 
 
We hebben daarom een eerste informatiemap samengesteld. Wie weet maken we er over een 
tijdje nog één, maar laten we eerst maar eens kijken of jullie dit leuk vinden. 
 
Naast deze brief hebben we een aantal andere documenten toegevoegd. 
1. Een puzzel. Dat is net als in de Kontaktraad een woordzoeker. 
2. Een luchtfoto van ‘het centrum’ van Loil. 
3. Een prachtig verhaal uit de krant van 11 augustus 1984, 36 jaar geleden. 
4. Een puzzel gebaseerd op gebruiksvoorwerpen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
5. Drie foto’s. Van Sv Loil, Schuttersgilde Loil Vooruit en De Vrolijke Drammers. 
Aan elk document is een vraag gekoppeld. Als je de antwoorden door geeft, maak je kans op 
een leuk prijsje. Lees hierover meer op pagina 2.  
 

Wat doen we naast de pubquiz en deze informatiemap nog meer? 
 Anekdotes - We hebben 19 mensen gevraagd om elk twee anekdotes uit het boek ‘Loil 

2000’ voor te lezen. Dat is een prachtig geheel geworden dat we binnenkort zullen 
aanbieden. 

 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. 

 TV-Loil - Aanstaande zondag 24 mei zijn op de Tv-zender van REGIO 8 

enkele prachtige filmpjes te zien. Dat zijn vier unieke filmpje van de pronkzittingen van De 

Vrolijke Drammers. Die worden uitgezonden van 13.00 uur tot 16.00 uur en worden 

na elk half uur herhaald. REGIO 8 zendt uit via de volgende kanalen: KPN Glasvezel en ipTV 
provider: 1351 of 2111, Ziggo digitaal: 36, Ziggo analoog: S14+ (frequentie 256,000), Ziggo 
digitaal zonder smartcard: 326. 

 Eigen radio- of tv-zender - Er zijn ideeën voor het opzetten van een eigen radiozender of 
tv-kanaal. Als dat gaat lukken zijn jullie de eerste die het horen. 

 

Hart van Loil 
Naast deze extra activiteiten gaat het ‘gewone’ dorpsleven natuurlijk ook door. De jeugd van 
de verschillende verenigingen zijn weer gestart met hun oefeningen en met het ontmoeten 
van elkaar. In het informatieboekje van de Kontaktraad kun je regelmatig lezen hoe het met 
alle plannen van ’t Hart van Loil staat. De werkgroep ‘Kerk’ is fanatiek aan de slag. En de 
architect heeft zijn eerste schetsen voor het nieuwe dorpshuis inmiddels op papier gezet. Het 
gaat goed dus. 
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Wie wel, wie niet 
Het was voor ons niet eenvoudig om te bepalen waar we nu wel of niet een informatiepakket 
zouden bezorgen. Omdat we ergens moeten beginnen hebben we 110 adressen geselecteerd. 
Hierbij zijn we ongetwijfeld mensen vergeten. Laat ons weten als dit zo is, maar laat het ons 
ook weten als je het niet op prijs stelt om deze map te ontvangen.  
 

SPOL 
Voor het opstarten van deze actie hebben we vooraf gesproken met de mensen van de Loilse 
stichting SPOL (Senioren Platform Loil). In ieder geval alle mensen die lid zijn van SPOL hebben 
dit informatiepakket ontvangen. SPOL is een organisatie die wekelijks, en daarnaast 
maandelijks, leuke activiteiten organiseert, waarbij ouderen elkaar ontmoeten en samen bezig 
zijn. Als het over niet al te lange tijd weer mogelijk is, zullen we jullie allemaal uitnodigen voor 
een leuke activiteit in de Loilse Kerk. Ook kun je dan kennismaken met de mogelijkheden die 
SPOL biedt. 
 

Antwoorden 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 dat 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 
Tonnie Peters, interim-voorzitter 
 
 

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

 

1. Puzzel – Woordzoeker. Wat is de oplossing? 
………. 

2. Luchtfoto – Wat ontbreekt er op de foto dat er in werkelijkheid wel is? 
………. 

3. Krantenartikel  - “Wat was de naam van een zeer sluwe en hardnekkige stroper die wijd en 
zijd bekend was?” 
………. 

4. Een puzzel over de jaren ’70 van de vorige eeuw. – Welke bekende Loilenaar verschijnt? 
………. 

5. Drie foto’s. In welke jaartal zijn deze foto’s gemaakt? 
Sv Loil ……….    Schuttersgilde……….    Vrolijke Drammers………. 

 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

 
Inleveren voor zondag 14 juni in de brievenbus van Wehlseweg 60. 
Of je kunt een scan of foto van het overzicht hierboven sturen naar: kontaktraad@loil.nl  
 


