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Luna Bloem Nederlands kampioen karten 
Luna Bloem is onlangs Nederlands kampioen karten geworden. Dit in de 
zogenaamde Rotax Max. De 19- jarige Loilse is hiermee de eerste 
vrouwelijke kampioen ooit in deze klasse. Ze probeerde dit al jaren, maar 
eindelijk is het dan zover. Alhoewel het zeker op het laatst nog spannend 
werd. Door motorproblemen in de kwalificatie moest zij in de finale in het 
achterveld starten. In die finale liet Luna zien dat ze genoeg snelheid had, 
maar dit werd door kettingproblemen teniet gedaan Gelukkig was haar 
puntenvoorsprong voldoende en kon uiteindelijk de champagne ontkurkt 
worden. 
Luna wordt in haar raceactiviteiten ondersteund door Kontaktraad- 

Racing 
team, van harte gefeliciteerd!! 
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JC1 SV Loil Volleybal Kampioen!  
Aan het begin van dit seizoen schreef de 
volleybalvereniging voor het eerst een jongensteam in voor 
de competitie.  
Door de Nevobo verplicht omdat er één jongen mee volleybalt (meer zijn 
natuurlijk altijd welkom!). Dus gingen Chris, Diede, Eva, Fleur, Indy, Joyce, 

6 gespeelde wedstrijden op zaterdag 27-11 ongeslagen kampioen en dat 
zonder ook maar één set te verliezen!  

Helaas mocht er geen publiek bij deze wedstrijd aanwezig zijn, maar 
gelukkig konden ouders en andere belangstellenden via de livestream 
thuis of in de kantine meekijken. Het kampioenschap werd gevierd in een 
met vlaggen en ballonnen versierde kantine waar de taart en cake tot 
grote verassing van de spelers klaar stond.  

Aan het eind van de middag werd er gezellig afgesloten in het zaaltje bij 
de Papegaai.  
SV Loil Volleybal is supertrots en feliciteert deze kids en hun 
trainers/coaches Jeroen, Femke en Renate. Ga zo door en veel succes voor 
de tweede helft van het seizoen! 
Wil je ook een keer een live stream van onze één van onze wedstrijden 
volgen of terug kijken? Hou onze Facebook pagina in de gaten: 
facebook.com/svloilvolleybal 
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Sinterklaas in Loil 
 
Ook de Loilse organisatie van de Sinterklaasintocht bleef niet 
bij de pakken neerzitten toen de intocht niet door kon gaan. 
Met een puzzeltocht en de Pietcast Loil ging de komst van de 
Goedheiligman voor de jeugd  zeker niet geruisloos voorbij.  
De prijswinnaars: 1. Noa en Sara Boerstal; 2. Lara en Lieke; Bram en Sem 
Buunk. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
Ook aan de ouderen werd gedacht. Zij kregen een chocoladeletter en een 
puzzel met op de achterkant een gedicht. 
Op moment van schrijven zijn nog niet alle oplossingen van de puzzel en 
de speurtocht binnen, maar gezien de vele positieve reacties en 
inzendingen is het een geslaagd initiatief geweest. De winnaars worden 
binnenkort bekend gemaakt. Eén inzender had het antwoord in een mooi 
retourgedicht verpakt, dat wij u niet willen onthouden: 

 

Dank aan de Loilse ondernemers die die mogelijk maakten, de Commissie 
Sinterklaasintocht Loil en verder iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
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Samen 
Vlak voor Kerst dus een Doe-boekje en daarna nog een .
We hebben weer enkele evenementen om voor jullie te organiseren. En 
dat doen we met alle liefde. Want iedereen kan in deze bijzondere tijd wel 
een steuntje in de rug gebruiken. En de unieke saamhorigheid binnen ons 
dorp mag nooit verloren gaan. 
 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen,  
een goede jaarwisseling en een gelukkig maar vooral gezond 2022. 
 

Kontaktraad  
 

Wie, wat, waar en wanneer?  
In samenwerking met de Kontaktraad wil de Oudheidkundige Vereniging 

Deze keer een foto van de schoolsportdag. Weet u wie dit zijn en/of 
wanneer de foto gemaakt is of kent u andere bijzonderheden?  
Geef uw reactie via mail door aan de redactie van dit boekje: 
redactie@loil.nl of aan één van de Kontaktraadleden. 
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We hadden stilletjes gehoopt dat we een paar maanden geleden de 

velend. Maar toch 
gaan we niet bij de pakken neerzitten. 
 
Het tegenovergestelde is waar. Enkele dagen voordat de regering op 
vrijdag 27 november haar nieuwe maatregelen openbaarde, kwamen ook 
wij in spoedberaad bijeen. Een uurtje later hadden we onze plannen klaar. 

- . En in januari of februari een 
vervolg op het Stamppotbuffet en het Valentijnsontbijt. 

Doe-map voor elk gezin 
Afgelopen anderhalf jaar hebben we driemaal op 175 adressen bij 

allerlei andere opdrachten. We hebben daar erg veel positieve reacties op 
gekregen. Dit keer hebben we besloten om niet alleen een map voor 
ouderen te maken, maar een boekje voor elk gezin. Vlak voor Kerst 

-Kerstboekje'. Ook dit boekje zit 
boordevol puzzels
nog veel meer leuke opdrachten. Uiteraard valt er ook een leuk prijsje te 
winnen. Waarschijnlijk voegen 
boekje toe. Zodat we de gele kaart met het blauwe hart kunnen vervangen 
voor een mooie nieuwe Kerstwens. Ook de abonnees van de Kontaktraad 
die buiten Loil wonen, zullen het Kerstboekje ontvangen. 
 

Naast het Kerstboekje in december zijn we van plan om in januari of 
februari weer een iets grotere activiteit te organiseren. Daarbij kun je 
denken aan een vergelijkbare actie als het Stamppotbuffet of het 
Valentijnsontbijt. We zijn op dit moment nog met de verdere uitwerking 
van de plannen bezig. Daarvoor komt deze Kontaktraad net iets te vroeg.  
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Afgelopen maanden zijn we achter de schermen 
vol goede moed en motivatie gestart om na een jaar 
afwezigheid weer een ouderwets pronkzittingweekend 
te organiseren.  
Dit zou dan voor het eerst in de kerk gaan plaatsvinden. Het nieuwe decor 
was bijna gereed en de regie en tekstschrijvers waren volop in 
voorbereiding. Inmiddels heeft corona ons sociale en maatschappelijke 
leven weer compleet plat gelegd. Ook de komende periode zal corona ons 
in grote mate beperken in het organiseren van activiteiten. Dat is 
natuurlijk ook voor onze leden en wagenbouwers ontzettend vervelend.  
We hebben daarom al moeten besluiten om de pronkzittingen in het 
weekend 14, 15 en 16 januari te annuleren. Onder de huidige 
omstandigheden is het onmogelijk om een pronkzitting te voorbereiden 
en organiseren. Komende periode gaan we kijken in hoeverre het mogelijk 
is om het carnaval te organiseren op 27, 28 februari en 1 maart. Op dit 
moment kunnen wij hierop moeilijk anticiperen, dit is ook richting onze 
leden en wagenbouwers erg lastig. We zullen daarom begin januari onze 
leden en wagenbouwers duidelijkheid geven over de exacte invulling van 
carnaval 2022. Op dit moment hebben wij een aantal opties in overweging 
en voorbereiding, waarover wij begin januari duidelijkheid verschaffen. 
Deze keuze is natuurlijk afhankelijk van de corona situatie komende 
periode. Inmiddels weet iedereen dat het ontzettend lastig is om hierop te 
anticiperen.  
Op 13 november j.l. waren we voornemens om onze leden te 
compenseren met een feest voor het geïnde lidmaatschapsgeld van 
afgelopen jaar. Helaas hebben we dit ook op het laatste moment moeten 
afgelasten. Normaal gesproken incasseren we onze lidmaatschapsgelden 
rond de 11e van de 11e. We hebben besloten om de ledengelden nog niet 

. Dit betekend zeker niet dat er 
geen carnaval in 2022 gaat plaatsvinden, maar dat we de ledengelden op 
een later moment incasseren. Hierover zullen wij onze leden dan 
natuurlijk weer van tevoren informeren. 
We wensen iedereen fijne feestdagen en blijf gezond! 
Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers 
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Opgeknapt schoolplein  
Zoals u vast gemerkt en gezien heeft is er de laatste maanden veel 
veranderd op het schoolplein van Daltonbasisschool St. Jozef. 
Met dank aan de vele vrijwilligers is er een schoolplein gerealiseerd dat de 
kinderen uitdaagt tot onderzoekend en ontdekkend spelen. Er zijn meer 
verstopplaatsen door de boomstammen, beplanting en paaltjes 
waarachter de kinderen zich kunnen verschuilen. Daarnaast zijn er drie 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een grote nestschommel, rekstokken en 
een zeskantig klimtoestel. Dit laatste speeltoestel is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van de oudervereniging van 
Daltonbasisschool St. Jozef!  
 
Wist u dat de kinderen een belangrijke stem hadden in het aanpakken van 
het plein? De kinderen van de leerlingenraad hebben in alle groepen 
geïnventariseerd wat de wensen waren. De kinderen konden hun mening 
geven door een briefje in de ideeënbus te doen. Niet alle wensen konden 
helaas gerealiseerd worden. Een achtbaan en trampolinepark was toch 
niet helemaal haalbaar, vonden ook de kinderen van de leerlingenraad. 
Maar nieuwe rekstokken en een schommel moesten er echt komen, bleek 
uit de inventarisatie. Ook misten de kinderen het groen, de natuurlijke 
speelplaats. Door de subsidie van de provincie Gelderland en de subsidie 
van de gemeente Montferland, die in samenwerking met de Kontaktraad 
werd aangevraagd, konden alle wensen gerealiseerd worden. 
Hoveniersbedrijf Teun Aleven en firma Speelmaatje gingen met tientallen 
vrijwilligers aan de slag om het schoolplein op te knappen. De laatste 
puntjes op de i worden in de komende maanden gezet. Zo wordt er nog 
een natuurlijke afrastering geplaatst rondom enkele plantvakken. Worden 
er nog wilgenhutjes geplaatst en in  het voorjaar wordt de druppelslang 
installatie verder aangelegd. Ondertussen spelen de kinderen er al naar 
hartenlust.  
Als de coronamaatregelen het straks weer toelaten, hopen we in het 
voorjaar van 2022 het schoolplein officieel te kunnen openen. Zonder alle 
hulp van vrijwilligers hadden we dit nooit voor elkaar gekregen! Hartelijk 
dank namens alle kinderen van Daltonbasisschool St. Jozef! 
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Hierboven een foto van het speeltoestel 
dat nieuw geplaatst is en gesponsord is 
door de oudervereniging van 
Daltonbasisschool St. Jozef.  
Moestuin 
 
Naast het opknappen van het schoolplein, 
hebben we als plan om de moestuin 
verder op te knappen. Dit is nu nog een 
braakliggend stuk grond aan de zijkant 
van de school. Het is de bedoeling dat de 
kinderen de moestuin zelf gaan 
onderhouden, hopelijk met hulp van 
enkele vrijwilligers. 
 Vindt u het leuk om af en toe te komen 
helpen om samen met een klein groepje kinderen de moestuin aan te 
leggen en te onderhouden? Meld u dan nu aan via: 
directie.jozef@liemersnovum.nl ter attentie van Marloes Geurtzen- van 
Haaren. Vele handen maken licht werk! 
 
Het is de bedoeling dat de kinderen de zelf verbouwde groenten gaan 
verwerken in de keuken. Want sinds kort beschikken we in de hal van de 
school namelijk over een kookplaat en een oven.  
 

programma, willen we kinderen laten ervaren dat verse groenten, zelf 
bereid, erg lekker kunnen zijn! Door kinderen in aanraking te brengen met 
kennis en activiteiten zijn ze namelijk beter in staat om gezonde en 
duurzame keuzes te maken.  
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Geloofskern O.L.V 
Onbevlekt Ontvangen Loil 
Via livestream vieringen volgen:  
Als parochie H. Gabriel beiden we u de mogelijkheid om via livestream op 
onze website ( ) vieringen te volgen. Dit betreft 
de viering op zondagen 9.30 uur vanuit de Mariakerk in Didam . Deze gaan 
door zolang de coronamaatregelen noodzakelijk van kracht zijn.   Fijn dat 
we zo met ons allen het in deze vorm kunnen doen. 
Bij weekendvieringen overdag is de anderhalve meter regel vanaf nu weer 
een vereiste. De deurwachters zullen bezoekers  hier nadrukkelijk op 
wijzen bij binnenkomst.  
Kerkgangers hoeven geen corona toegangsbewijs te laten zien.  
 
Het gebruik van locaties die vallen onder de verantwoording van de 
parochie ( kerk, kerkzaal etc.) zullen vanaf 17.00 uur gesloten zijn. Dus 
geen koorrepetities, vergaderingen of ander soortige bijeenkomsten. Ook 
geen avondwakes en andere uitvaartdiensten. 
Dit allemaal om aan het verzoek om verplaatsingen na 17.00 uur tot een 
minimum te beperken en uit solidariteit met alle door deze maatregelen 
getroffen mensen in onze samenleving. 
 
Wat betreft de kerstvieringen  op kerstavond wordt nog een besluit over 
genomen, Hou hiervoor de media en ook het Montferland Journaal in de 
gaten.  
 
De basisregels blijven nog steeds :  
Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen 
bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in de binnenruimtes. 
Wijwaterbakjes zijn nog leeg. 
Geen handen schudden bij de vredeswens. 
 
Gebedsintenties 
Gebedsintenties voor de vieringen op zondag kunt u telefonisch 
aanvragen op dinsdag- en donderdagmorgen  van 9.30 -12.00 uur via tel. 
0316-221550 of fysiek bezoek aan parochiecentrum in Didam . Ook kunt u 
het daarvoor bestemde formulier ( te downloaden via de website)  te 
mailen naar gebedsintenties@parochiegabriel.nl.  Betaling kan via en 
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Aankondiging Kerkbalans 2022  
Het nieuwe jaar 2022 komt er weer aan en betekend dat we dan in de 
periode  van 15 januari 2022 t/m 29 januari 2022 de actie kerkbalans 2022 
gehouden wordt. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en u kunt 
de enveloppe hiervoor in die periode dan ook verwachten. Net als in 2021 
wordt er alleen rondgebracht en kunt u deze zelf weer inleveren in de 
brievenbus voormalige pastorie aan de Wehlseweg 38 te Loil. 

Tot slot   
Als parochie volgen wij de richtlijnen en adviezen die de overheid ons 
aanreikt. Voor de actuele situatie van onze parochie verwijzen wij u naar 
de website van de parochie www.parochiegabriel.nl en onze 
facebookpagina en vragen u hen die hierover niet beschikken te 
informeren. Ook in Montferland Journaal vindt u de actuele informatie. 
Blijft ondanks nieuwe maatregelen goed op uzelf en naasten zorgen in 
deze tijd  !   
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overboeking of door envelop in de brievenbus van het lokale secretariaat 
te deponeren, met daarbij de vermelding van naam van de aangevraagde 
intentie. Alle gebedsintenties worden in de livestream weekendviering 
voorgelezen. 
 Viering pastorie en- communie aan huis Loil  
Dit vervalt tot nader order nog steeds ; u hoort van ons zodra dit bekend 
is. 
 
Pastoraal contact  
De pastores zijn , met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, 
beschikbaar voor ziekenzalving en ziekenzegening. Heeft u behoefte aan 
pastoraal contact? Neem gerust contact op met onze pastores, u belt 
gelegen. Pastoor Marc Oortman  ( tel. 0314-650028 ) of diaken Theo 
Reuling ( tel. 06-22716663 ) . Zij zijn eveneens beschikbaar via het 
telefoonnummer van de weekwacht : 06 - 557 55 957. 
 
Kerkbalans 2021  
In de periode van 18 januari t/m 15 februari 2021 was er weer de jaarlijks 
aktie kerkbalans. . Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben 
kerken/geloofskernen een financiële bijdrage nodig van hun leden. De 

- en hiervan is een 
groot deel al binnen. Mocht u het nog niet gedaan hebben ; u kunt 
uiteraard altijd  deze zelf nog inleveren op de pastorie te Loil of 
parochiecentrum te Didam.  Graag zien we wel van een ieder een 
antwoordt /reactie terug ! ook al u niet meer wilt deelnemen !  Dit ook om 
beter inzicht te krijgen wie er nog wel het parochieblad wil ontvangen in 
2021 en om onze ledenadministratie op te schonen. Werkgroep 
kerkbalans Loil / Didam. 
 
Gabriel blad   
De 5e editie van dit jaar wordt in de eerste helft van december uitgebracht 
en rondbezorgd. Mocht u het niet ontvangen hebben laat het dan even 
weten.  
 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022

Bestuur & Redactie Kontaktraad
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December En opnieuw is er een jaar voorbij. En wat voor een jaar. Wat is 
er toch enorm veel tot stand gekomen. En wat hebben we ook dit jaar weer 
enorm veel níet kunnen doen. Maar de plannen gaan gelukkig wel nog 
steeds door. En daarom willen we, ook vlak voor we het nieuwe jaar 
ingaan, nog graag enkele ontwikkelingen met jullie delen. 
 
En weer... 
Op het moment dat we deze tekst schrijven hebben we net de 
persconferentie van vrijdag 26 november achter de rug. Met weer de nodige 
aanscherpingen qua maatregelen die ook op ons van toepassing zijn. We 
begrijpen dat er iets moet gebeuren om de cijfers naar beneden te krijgen. 
Dus passen we onze openingstijden aan, zorgen we dat we in de horeca de 
'1,5 meter' naleven, checken we of onze bezoekers en gebruikers in het bezit 
zijn van het coronatoegangsbewijs en wijzen we iedereen erop waar een 
mondkapje verplicht is. Zodat we het samen veilig houden. 
 
Vanuit de VvV willen we de vrijwilligers, verenigingen, de gebruikers en 
bezoekers van 't Hart van Loil enorm bedanken voor de nodige flexibiliteit, 
het aanpassingsvermogen en de hulp bij het naleven van de corona-
maatregelen! Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende blijken. 
Zodat we weer snel kunnen feestvieren, sporten, trainen, repeteren, 
vergaderen, zingen, dansen én muziek maken. Dus dat doen waar 't Hart van 
Loil voor bestemd is. 
 
Vrienden van t Hart van Loil 
Met de op stapel staande speciale acties, zie het artikel Niet bij de Pakken
elders in deze Kontaktraad, ervaren wij als Loilenaren nog eens extra wat 
saamhorigheid en verbinding met elkaar betekent. Beperkende maatregelen 
of niet, vrijwel alle activiteiten die in of vanuit Loil plaatsvinden, beginnen en 
worden uitgevoerd vanuit t Hart van Loil. Daarom mag dit kenmerkende 
middelpunt van ons dorp, waaraan veel mensen ook nog eens dierbare 
herinneringen hebben, niet verloren gaan.  
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Om deze ontmoetingsplek en het centrale punt van ons dorp in stand te 
houden en verder te kunnen ontwikkelen, is geld nodig. Dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers, medewerking van bedrijven en subsidies konden de kosten 
van de verbouwing van de kerk tot nu toe zo laag mogelijk worden 
gehouden. Maar de vaste kosten voor de Zomp, de pastorie en de kerk lopen 
gewoon door, terwijl de inkomsten uit de verhuur en de horecaopbrengst 
achter blijven. Daarnaast is met de toekomstplannen veel geld gemoeid. 
Deze worden zeker niet volledig gedekt door bijdragen uit subsidies en 
fondsen. 
 
Daarom vragen wij jullie steun. Dit kan door binnenkort Vriend van t Hart 
van Loil te worden. Hiermee draag je eraan bij om de leefbaarheid en 
saamhorigheid in Loil te behouden en verder te versterken. De komende tijd 
volgt hierover meer informatie, maar wij hopen bij voorbaat op jullie steun te 
mogen rekenen. 
 
Rabo ClubSupport 2021 

1.636,77! Dat is het prachtige bedrag dat wij, dankzij de stemmen van vele 
betrokken Loilenaren, van de Rabobank hebben ontvangen voor de Rabo 
Clubsupport 2021! Wij zijn hier echt superblij mee. We zullen dit mooie 
bedrag gebruiken om toiletten in de kerk te realiseren. Namens 't Hart van 
Loil: bedankt voor het stemmen! En daarnaast natuurlijk een groot dankjewel 
richting de Rabobank!  
 
De Gelderse Roos 
t Hart van Loil is dit jaar door Erfgoed Gelderland genomineerd voor De

Gelderse Roos . Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst 
Geven. Zij reikt elke 2 jaar De Gelderse Roos uit voor erfgoedprojecten en 
activiteiten met impact. Tijdens de editie van 2021 lag de focus op projecten 
die het afgelopen coronajaar uitblonken in het in contact blijven met 
vrijwilligers en het publiek.  
 
Op vrijdag 1 oktober presenteerden de tien eerder genomineerden, 
waaronder t Hart van Loil, hun projecten in een korte pitch aan de jury. 
Naast een juryprijs maakten de genomineerden kans op een publieksprijs. 
Hiervoor was het aantal stemmen via de website bepalend. Een week later 
werd bekendgemaakt dat t Hart van Loil in de top 3 stond van zowel de jury- 
als de publieksprijs.  
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Op 15 november werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Ondanks de top 
3 klassering voor zowel de jury- als de publieksprijs van de Gelderse Roos, is 
t Hart van Loil helaas niet in de prijzen gevallen. De juryprijs heeft 

geresulteerd in een eervolle vermelding en de publieksprijs heeft een 2e 
plaats opgeleverd. Ondanks de teleurstelling dat t Hart van Loil niet heeft 
gewonnen, een prachtig resultaat!  
 
Bedankt, fijne dagen, blijf gezond 
Het was een enerverend jaar. We passen ons aan, houden de moed erin en 
maken er het beste van! We willen iedereen die het afgelopen jaar iets voor 
t Hart van Loil betekend heeft hartelijk bedanken. En natuurlijk hopen we 

ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.  
 
We wensen jullie allemaal een heel fijn kerstfeest.  
En een gelukkig, maar vooral gezond 2022. 
 
Voorzitters t Hart van Loil en de VvV, 
Harm en Martin 
 

Concert Amicitia geannuleerd 
Naar aanleiding van de verscherpte coronabeperkingen, maar meer nog 
om de bezoekers en de muzikanten tegen een mogelijke besmetting te 
beschermen is besloten ons middagconcert op 12 december in het Hart 
van Loil te annuleren. De vereniging geeft daarmee gehoor aan de oproep 
van de overheid om contacten zoveel mogelijk te beperken.  
 
Het muzikale cadeau aan het kerkdorp en alle belangstellende voor 
muziek wordt voor de 2de keer op rij door toedoen van het hardnekkige 
virus geannuleerd. De muziekcommissie van Amicitia zal samen met het 
bestuur en Hart van Loil een nieuwe datum in 2022 gaan vaststellen. In 
het vernieuwde muzikale programma komt de jeugd volop aan bod en 
gaan we onze jubilarissen in de schijnwerpers zetten.  
Voor nu hou moed en blijf gezond! 
 
Bestuur en leden Muziek -en Toneelvereniging Amicitia 
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Van de raadstafel 
Hallo Loilenaren, 
De afgelopen periode is er weer het nodige over de raadstafel gegaan, en 
zijn er vele besluiten genomen, die van belang zijn om te benoemen zoals:  

De begroting 2022 is vastgesteld waarbij we nu een financieel 
gezonde gemeente zijn. En er zelfs enige ruimte is voor nieuw beleid. 
Dit door consequent en transparant te zijn in keuzes ook al waren 
deze soms lastig, en we ons niet hebben laten meeslepen in 
incidentenpolitiek. 
Zo is er tijdelijk extra budget gekomen voor handhaving rondom bouw 

en bestemmingsplannen, dit vooruitlopend op de nieuwe 
omgevingswet medio 2022 die dit soort zaken anders zal gaan regelen 
met hopelijk minder regels.  
In het sociaal domein komt er een onderzoek naar eventueel meer 
respijtzorg om mantelzorgers waar nodig wat meer te ontlasten.  Er 
komt extra aandacht voor eenzaamheid, hoe groot is het probleem 
binnen Montferland en wat kunnen we daaraan doen. Tevens het idee 
om wonen en zorg meer met elkaar te combineren en dit in concrete 
plannen om te zetten. Met ook ruimte voor plannen van inwoners om 
dit samen op te pakken. 
Er is indien nodig meer subsidie beschikbaar voor nieuwe 
leefbaarheidsinitiatieven. Als er een plan wordt ingediend is er nu een 

onze verenigingen, stichtingen en dorpsraad om middelen te 
genereren voor nieuwe leefbaarheidsplannen.  
Woningbouw blijft onze aandacht houden, plannen in o.a. Zeddam 
zijn goedgekeurd, waarbij de gemeente ook grond aankoopt om dit te 
realiseren. We ondersteunen de acties die ingezet worden om ook in 
Loil snel tot extra woningbouw te komen.  Daartoe ook de 
grondprijzen aangepast voor sociale woningbouw en de starterslening 
markt conform aangepast zodat meer starters daarmee de 
woningmarkt op kunnen.  

Dit is alweer het laatste artikel van 2021 en ik wens jullie allen dan ook 
heel fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2022 toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ap Dieker - CDA Montferland - 06-46164560 - apdieker@gmail.com   
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Activiteitenagenda Loil: 
December: 
12  Sv. Loil RVW 
14 Inloop  
21 Inloop SPOL 
21 Vergadering Kontaktraad (digitaal) 
22 Samen Eten, SPOL 
25-25 Kerst 
28 Inloop SPOL 
31  Oudejaarsdag 
2022 
Januari: 
1 Nieuwjaarsdag 
19  Lovida: Bingo 
23 Sv. Loil - Arnhemia 
30 Angerlo Vooruit - Sv. Loil 
Februari: 
6 Sv. Loil - Sc. Westervoort 
13 Elsweide - Sv. Loil 
16 Lovida: Bowlen bij de Griethse Poort 
20 Carnavalsmis en prinsenreceptie 
27 tm 1 mrt:  Carnaval 
Maart: 
6 Sv. Loil - Sp. Doesburg 
13 Sv. Basteom - Sv. Loil 
16  Lovida: Lezing over Alzheimer 
20 Sv. Loil - Angerlo Vooruit 
27  Sprinkhanen - Sv. Loil 

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  

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022! 
Redactie Kontaktraad 
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