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Diefstal fietscomputers 
Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken lijkt ook het 
dievengilde meer op pad te gaan.  
Zo zijn in de afgelopen weken onder andere enkele fietscomputers 
gestolen bij De Zomp. Daarom een oproep aan iedereen om alert te zijn 
en verdachte situaties te melden bij de politie en/of via de Whatsapp  
 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Whatsapp Buurtpreventie.  
Doe dit dan alsnog. Samen maken wij Loil veiliger! Wilt u zich aanmelden? 
Geef dan uw 06- nummer door aan de beheerder van uw straat en u wordt 
opgenomen in de buurtpreventiegroep, die elkaar bij verdachte situatie 
informeert. 
 
Hieronder de gegevens: 
Holthuizen 
Beheerder: Maya Theijssen- Coenen, telefoon: 06-52042406; 
 

Bosslag/Bijvank: Groenestraat, Bosslagstraat, Doesburgseweg, 
Truisweg, Kleine Veldstraat, Oude Maatsestraat, Loilderhofweg; 
Beheerder: Tamara Donkers, telefoon: 06-20063145; 
 

Loil- West: Weemstraat, Loilseweg, Steenakker, Tengbergenweg 
Beheerder: Rob Berns, telefoon: 06-38322253; 
 

Kern-Noord: Wehlseweg tot en met hoek Kloosterstraat, 
Sommenweg, Rosmulderweg, Paltsweg 
Beheerder: Renate Wenting, telefoon: 06-15140474; 
 

Kern-Oost: Wehlseweg vanaf hoek Kloosterstraat, Doetinchemseweg, 
Kloosterstraat 
Beheerder: Etienne Kaptein, telefoon: 06-22763072; 
 

Wijk-Noord: Past. Indenstraat, Benijnenhofstraat, Pr Irenrestraat, 
Hellekampweg, Kapelstraat,  
Beheerder: Ap Dieker, telefoon: 06-46164560; 
 

Wijk-Zuid: Schuttersstraat, Vendeliersstraat, Tamboerstraat, 
Saluutstraat, Bielemanstraat  
Beheerder: Inge Raben- Wenting, telefoon 06-12775300. 
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Even voorstellen: 
De bewoners van Kloosterstraat 20 
 
Dit keer een thuiswedstrijd, het hoekje bij de heg om en even op de koffie 
bij de buren.  
Herman en Anita van Beek zijn een kleine 2 jaar geleden in Loil komen 
wonen, samen hebben zij 4 kinderen. Lisanne, Janine, Mariet en Jurre. 

 
Van oorsprong komt het gezin uit Ederveen. Hoe kom je dan uit in Loil? De 
wens was om vrij te wonen met een mooi uitzicht en de ruimte om het 
huis, dit alles kwam samen bij het huis aan de Kloosterstraat. In de 
periode dat zij hier zijn komen wonen is er druk aan het huis geklust en is 
het verbouwd naar een mooie, gezellige en eigentijdse woning met een 
prachtig vrij uitzicht. 
 
Integreren in Loil was niet moeilijk, Jurre zit onder andere bij SV Loil en het 
hele gezin staat open voor al het moois wat Loil te bieden heeft. Anita gaat 
samen met de buurdames naar de activiteiten van Lovida en ook de 
helpende hand uitsteken bij de diverse activiteiten doen zij graag. 
 
In hun werkzame leven is Anita actief als verpleegkundige in de wijkzorg 
bij Sensire en komt op die manier ook regelmatig bij de mensen thuis in 

- en sloopwerk. 
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Ook de kinderen zitten niet stil. Lisanne is zelfstandig verloskundige en 
verhuist binnenkort naar Zeewolde. Mariet studeert aan de HAN in 
Nijmegen en woont daar dan ook. Janine woont thuis en heeft een eigen 
Hair & Nails nagelstudio en Jurre zit op het Houtkamp College, 2e jaars, in 
Doetinchem. 
 

zijn er zeker ook, Anita maakt regelmatig mooie lange 
wandeltochten met vriendinnen, zoals afgelopen jaar het Marskramer pad 
en onlangs nog de wandeltocht tussen Slik & Zand op Ameland en 
binnenkort de sprookjesachtige Fjoertoer in Egmond. Er samen op uit met 
de fiets of op een lekkere vakantie is daarnaast ook niet verkeerd. 
Herman klust samen met Jurre graag aan brommers, op dit moment 
wordt gewerkt aan een Tomos. Daarnaast zijn er nog de dieren zoals de 
konijnen, de poezen en hond Bo, die onlangs een nestje met schattige 
pups heeft gehad. 
 
Ondanks het afgelopen Corona jaar hebben Herman en Anita zich 
verwonderd over de mooie en vindingrijke initiatieven die in Loil worden 
opgezet en uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Stamppotten- expres en het 
Valentijns ontbijt, prachtig toch!  
En net als velen met ons is er genoten van het Openluchtspel en Loillands, 
heerlijk 
Het is bijzonder om de saamhorigheid en verbondenheid te zien en de tijd 
en energie die in initiatieven wordt gestoken om er samen een succes van 
te maken, iets waar zij zich met alle plezier in de toekomst bij aan zullen 
sluiten. 
 
____________________________________________________________ 
Wonen jullie sinds kort in Loil en wil je je graag voorstellen in het volgende 
boekje? Neem dan contact op met Karin: karingeven@kpnmail.nl.  
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Revival van de voormalige kerk 
Er is het laatste jaar hard gewerkt om onze kerk en de pastorie een 
nieuwe en toekomstgerichte functie te geven. En dat is samen met vele 
vrijwilligers gelukt. We zijn erg trots om de voormalige kerk nu aan een 
breed publiek te kunnen laten zien. Daarom organiseren we op vrijdag 26 
en zaterdag 27 november allerlei activiteiten. 
 

Programma 
Het is een vol programma waarbij er aan alle doelgroepen is gedacht. 
Voor alle momenten (behalve zaterdagmiddag) geldt, aanmelden via 
www.hartvanloil.nl. Doe dit voor zaterdag 20 november!  

Vrijdagmorgen 26 november 2021 
Jong en Oud ontmoeten elkaar! 
 
Aanvang: 08.30 uur jeugd / 10.30 uur ouderen (tot 12.45 uur) 
Op ers en de Loilse basisschooljeugd 
elkaar ontmoeten. De kinderen zullen vanaf 08.30 uur starten met een 
aantal workshops op de basisschool. Om 10.30 uur zijn de 65+ ers 
aanwezig in de kerk en zullen zij de resultaten van de workshops kunnen 
bewonderen. Na de presentatie worden er verschillende spellen gespeeld 
in gemixte groepen. Aansluitend is er een lekkere lunch voor jong en oud. 
Wil je hier ook bij zijn en ben je 65+? Meld je dan aan via 
www.hartvanloil.nl/ of middels een briefje met naam en aantal personen. 
Dit briefje kun je in de bus doen bij Tonnie Peters, Wehlseweg 60.  
Mensen die lid zijn van SPOL en deelnemers aan de doe-map, krijgen een 
uitnodiging toegestuurd. Ben je 65+, ontvang je de doe-map nog niet en 
wil je de doe-map wel ontvangen? Dan kun je dit laten weten door een 
mail te sturen aan kontaktraad@loil.nl met daarin jouw naam en adres. 
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Vrijdagavond 26 november 2021 
Archery Tag & Loilse Escape Room! 
 
Aanvang: 19:00 uur (tot 21:30 uur). 
Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar oud? En wil jij altijd met spelletjes 
winnen? Dan zul 
samenwerking met Jongerenwerk Montferland twee heel gave activiteiten 
in de Loilse kerk. Daar moet je bij zijn! Je zult deze avond Archery Tag 
spelen en proberen te ontsnappen uit de Loilse Escape Room. Met 
Archery Tag schiet je met een handboog en rubberen pijlen op doelwitten. 

staat een box met verschillende opdrachten en raadsels. Los jij met je 
team deze raadsels zo snel mogelijk op? Het team met de snelste tijd wint! 
Kortom twee heel gave activiteiten die je niet wilt missen! De toegang tot 
deze bijzondere activiteit is gratis. Meld je snel aan via www.hartvanloil.nl.  

Zaterdagmiddag 27 november 2021 
Iedereen is welkom! 
 
Aanvang: 13:30 uur (t/m 16:00 uur). 
Tijdens deze middag heb je de kans om, onder genot van een kop koffie, 
eens rustig rond te kijken. Het is een vrije inloop, dus kom gerust langs 
tussen 13:30 en 16:00 uur. Tijdens deze middag zijn er verschillende 
activiteiten en verzorgt de OVD een historisch overzicht van de kerk. Het is 
niet nodig om je voor deze middag aan te melden. 
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Zaterdagavond 27 november 2021 
Feestelijke opening! 
 
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur (tot 24.00 uur) 
Bij een opening hoort een officieel moment en dat is deze zaterdagavond. 
Wij zullen dan met een openingsact en een gezamenlijke toost onze kerk 
officieel openen. Hierna zal het feest losbarsten! Onder het genot van een 
drankje en de klanken van de DJ kan er worden gefeest. Wil je hierbij zijn? 
Meld je dan aan via www.hartvanloil.nl. De toegang tot deze bijzondere 
avond is uiteraard gratis. Zorg dat je voor 20:00 uur binnen bent! 
 
Zoals je kunt lezen, hebben we een mooi programma samengesteld. Je 
zult begrijpen dat we ons moeten houden aan de dan geldende 
voorschriften rondom corona. Dit betekent onder andere dat we een 
Corona Check bij de ingang zullen uitvoeren.  
 
We hopen je op vrijdag 26 en/
te mogen begroeten. 
 
PS 
Vergeet je niet voor 20 november 2021 aan te melden via 
www.hartvanloil.nl 
 
B

Hart van Loil leefbaar te houden. Hiervoor zullen wij binnenkort enkele 
acties opstarten. We hopen daarbij op uw steun, zodat we samen onze 
doelstellingen kunnen verwezenlijken. 
 
We rekenen op jullie! 
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Hart van Loil TV 
Inmiddels is de eerste uitzending na onze zomerstop 
alweer op de buis geweest.  
Zondagmiddag 26 september 2021 heeft u kunnen kijken naar: 

Een warm welkom aan nieuwe inwoners in Loil door Joep Buiting 
Een blik in de tuin van Paul en Carla Aukes 
Koken met Kwazzel 
Beelden uit Corona tijd van schuttersgilde Loil Vooruit 

Mocht u de uitzending op televisie gemist hebben. Kunt u dit net als 
voorgaande uitzendingen terugkijken via Youtube Regio 8 Loil TV 
aflevering 7.  

Wij zijn inmiddels in de diverse werkgroepen alweer druk aan de slag met 
ideeën uitwerken, filmen en editen om op  
Zondag 28 november 2021 weer een leuk programma voor u uit te 
kunnen zenden.  
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, zenden wij zondagmiddag tussen 
14.00 en 20.00 uur uit via het kanaal van Regio 8. Zij zorgen er ook voor, 
dat u het later via Youtube kunt terugkijken! 

Wij wensen u veel kijkplezier! 

Kontaktraadkalender weer te koop 
Nadat de eerste 350 exemplaren van de Loilse Kontaktraadkalender 
binnen een mum van tijd waren uitverkocht, zijn deze nu weer te koop.  
Heeft u nog geen kalender?  

Niet alleen leuk voor uzelf, maar ook een leuk cadeau voor Sinterklaas, 
Kerst, verjaardag of bij een andere gelegenheid.  
Zolang de voorraad strekt, is de kalender te koop bij: 
Bruna (Oranjestraat 4) Didam, in de wagen van Zuivelhandel Rens Vuulink 
of bij Joep Buiting aan de Benijnenhofstraat 4 in Loil.  
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Zaterdagavond 23 oktober hebben wij 
feestelijk afgesloten. Het was erg gezellig in het Hart van Loil. Samen met 
alle spelers, medewerkers en direct betrokkenen hebben we nog even op 
het fantastische project teruggekeken. Dat hebben we gedaan op basis 

van het openluchtspel.  
 
FILM 
Er is een film van het openluchtspel gemaakt. Wil je een trailer van de film 
zien kijk dan even op onze Facebookpagina. Je kunt de film ook bestellen. 
De kosten van een dvd of usb-stick zijn 15 euro per stuk.  
Wil je een dvd of usb bestellen, mail dan voor 1 december naar: 
info@openluchtspel-loil.nl. En geef daarbij duidelijk aan: 

Naam 
Dvd of usb 
Aantal 
06-nummer 
E-mailadres 
Adres, postcode en woonplaats 

 

Een herinnering voor altijd 
 
BEDANKT! 
Het productieteam 
Ap, Edwin, Frank, Geert, Hein, Onne, Theo 
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Sinterklaas en Jan Klaassen komen naar Loil op 
14 november 

,

Zaterdag 13 november zal de intocht plaatsvinden in de Nederland. Op 
zondag 14 november reis ik door en kom ik aan in het mooie dorp Loil.  
Dit jaar zal het sinterklaasfeest plaatsvinden in de kerk van Loil. 
Sinterklaas zou het erg leuk vinden als jullie 14 november om 13.15 uur 
verzamelen in de Vendelierstraat/Saluutstraat nabij het speeltuintje.  
Vanaf daar lopen we samen met de muziek, de Sint en zijn pieten door 
Loil naar de kerk. Rond 13:45 uur ontmoeten jullie Jan Klaassen en Katrijn 
met een spetterende theatershow. Het belooft weer een hele leuke 
middag te worden. 
Ook dit jaar worden er kleurplaten op school uitgedeeld.  
Deze kleurplaat mag je vóór donderdag 12 november inleveren bij Juf 
Corina. Jullie kleurplaten hangen wij op in de kerk. Zit je niet op de St. 
Jozefschool en wil je toch een kleurplaat dan kan je de kleurplaat ophalen 
bij juf Corina, Wehlseweg 48 of bij Simone de Groot, Steenakker 3 te Loil. 
Natuurlijk mag je zelf ook iets knutselen of tekenen. 
 
Groetjes en tot zondag 14 november. 
Sint en zijn pieten 
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Intocht Sinterklaas Loil 
Woon je op de route, vergeet dan niet de vlag uit te hangen en de ramen 

te versieren!   
Bij slecht weer starten wij 
om 13:45 uur in de kerk  
 
Houd onze 
facebookpagina,  
intocht sinterklaas in Loil, 
goed in de gaten voor de 
laatste informatie over de 
intocht.  

 
Iedereen vanaf 13 jaar en ouder heeft om toegang te krijgen tot de kerk 
een geldige QR-code nodig (te verkrijgen door vaccinatie, recent herstel, of 
een negatieve coronatest die niet ouder is dan 24 uur). 
Bij klachten blijf thuis, zo geeft u corona geen kans.  
 

Weggooien? Mooi niet! 

Met veel plezier worden er maandelijks veel spullen gerepareerd in het 
Repair Café. Handige vrijwilligers repareren electrische apparaten, 
elecronica, lampen, speelgoed, enz. Verder verrichten we kleine 
kledingreparaties. Ook worden er scharen, messen en tuingereedschap 
geslepen.  
Het is er altijd gezellig, mensen worden blij als er iets gerepareerd kan 
worden. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar het is het proberen waard. 
Kom gerust eens langs om te kijken of voor een kop koffie of thee. 
 
Wanneer: Iedere tweede zaterdag 
van de maand,  
behalve juli & augustus             
Hoelaat: van 13.00u tot 16.00u 
Waar: Het Albertusgebouw (Welcom) 
Raadhuisstraat 3 in Didam 
Kosten: Een vrije gift 
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Jeugd schuttersdag krijgt vervolg!  
In navolging van de succesvolle jeugd schuttersdag 22 
juli jl. op de Daltonbasisschool St. Jozef,  
ontvangen alle kinderen binnenkort een flyer met 
informatie over de verschillende jeugd onderdelen binnen de schutterij. 
 
Ook neemt Schuttersgilde Loil-Vooruit deel aan Sjors Sportief & Sjors 
Creatief, een initiatief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland met als 
doel om jong en oud te laten kennismaken met alle vormen van sport en 
cultuur in de regio. Deze organisatie brengt een uitgebreid 
programmaboekje en website uit met allerlei activiteiten in o.a. de 
gemeente Montferland voor basisschoolkinderen. 
De boekjes worden binnenkort op school uitgereikt en inschrijving is 
mogelijk vanaf 3 november.  
 
In het boekje en op de website van Sjors Sportief & Sjors Creatief staan de 
verschillende jeugdactiviteiten die schuttersgilde Loil-Vooruit organiseert. 
 
Basisschoolkinderen kunnen zich aanmelden via de website van Sjors 
Sportief & Sjors Creatief www.sjorssportief.nl 
Zit je niet meer op de basisschool maar heb je wel interesse of wil je eens 
een avond deelnemen bij een aangeboden onderdeel, neem dan contact 
met ons op via schutterij@loil.nl  
 

Activiteit Tijdstip Activiteit Tijdstip 
Schieten 15-11-21  18:30u Tamboers 14-03-22  19:00u 
Schieten 17-01-22  18:30u Tamboers 11-04-22  19:00u 
Schieten 14-02-22  18:30u Tamboers 16-05-22  19:00u 
Schieten 14-03-22  18:30u Tamboers 13-06-22  19.00u 
Vendelen 12-04-22  19:00u Bielemannen 15-04-22  19:00u 
Vendelen 17-05-22  19:00u Bielemannen 13-05-22  19:00u 
Vendelen 14-06-22  19:00u Bielemannen 10-06-22  19:00u 
Vendelen 28-06-22  19:00u Bielemannen 24-06-22  19:00u 

Majorettes 08-11-21  18:15u 
Majorettes 15-11-21  18:15u 
Majorettes 22-11-21  18:15u 
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Sinterklaas en Piet op bezoek  
bij u thuis!  
Het weer zover, de R zit in de maand, het is weer vroeg 
donker. De pepernoten liggen alweer in de winkels. Zaterdag 13 
november komt Sint met zijn Pieten weer naar Nederland. Zondag 14 
november komt hij weer naar Loil.  
 
Ook dit jaar kunt u via muziek en toneelvereniging Amicitia weer Sint en 
Piet inhuren tegen een kleine vergoeding.  We komen 20 minuten bij u op 
bezoek, -. 
(Opbrengst voor de vereniging) 
 
Het zou fijn zijn als u over de kinderen (en eventueel de volwassenen) 
waar Sint op bezoek komt, wel even wat op papier zet zodat Sint en Piet 
niet met hun mond vol tanden staan! 
 
Inschrijven kan voor de volgende tijden: 
Zaterdag 27november vanaf  16.00 uur tot  19.30 uur. 
Zaterdag 4 december vanaf 15.00 tot 20.00 uur 
Zondag 5 december vanaf  14.30 uur tot 19.00 uur.   
Eventueel andere tijden in overleg. 
 
Inschrijving kan door een mailtje te sturen naar: 
sint.amicitia.loil.1@gmail.com 
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Activiteitenagenda Loil: 
November: 
1 Algemene ledenvergadering Sv. Loil voetbal 
2 Inloop SPOL 
7 Sv. Loil Elsweide 
8 Algemene ledenvergadering Vrolijke Drammers 
9 Inloop SPOL 
13 Ledenfeest Vrolijke Drammers  
14  Sinterklaasintocht 
16 Inloop SPOL 
17  Lovida Smaakvolle avond met Smaak vol Smaak 
20 Oudervereniging Daltonbassisschool Ophalen oude kleding 
21  Sc. Westervoort - Sv. Loil 
23 Inloop SPOL 
24 Samen Eten, SPOL 
27-28  Opening voormalige kerk 
28  Sv. Loil - Loo 
29 Vergadering Kontaktraad 
30  Inloop SPOL 
December: 
5 Jonge Kracht - Sv. Loil 
7 Inloop SPOL 
8 Vergadering Kontaktraad met bezorgers boekje 
12  Sv. Loil RVW 
14 Inloop SPOL 
15  Lovida: Zangduo De Golden Oldies 
21 Inloop SPOL 
21 Vergadering Kontaktraad 
22 Samen Eten, SPOL 
28 Inloop SPOL 

Voor activiteiten in 2022 is de activiteitenagenda ook te vinden op 
www.loil.nl/activiteiten . Een activiteit niet of verkeerd vermeld? 
Laat het de redactie weten via redactie@loil.nl 
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