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We hebben financiële hulp nodig. En roepen de inwoners van Loil op 

Dat doet u als volgt: 
o

dat aan dit boekje is toegevoegd, in en geef hierop aan met welk 

o Leg het voor 19 februari klaar; 
o En geef het mee aan degene die 19 februari de stamppotmaaltijd bij u 

bezorgt. 
 

o Of vul het formulier digitaal in op de website www.hartvanloil.nl. 
o Of vul het formulier in, scan het in en mail het naar: 

info@hartvanloil.nl. 
o Of vul het 

Hart van Loil, Wehlseweg 42, 6941 DM, Loil. 
o Of vul het formulier in en deponeer het in de brievenbus van De 

Zomp, Wehlseweg 42 te Loil. 
 

en speciale 
uitnodiging voor het openingsweekend van het Hart van Loil. 

 
Onze Loilse kerk, de pastorie en het plein roepen herinneringen op aan 
bijzondere momenten. Vreugde bij doop, communie, huwelijk, jubileum of 
andere feestelijkheden. Verdriet bij afscheid van dierbaren. En 
ontspanning en verbinding bij activiteiten als carnavalsfeesten, 
schuttersfeesten, sfeermarkten, concerten en andere uitvoeringen.  

 
Wij hopen dat wij ons voor het hechte dorpsgevoel, dat in het verleden 
door hard werken is opgebouwd, mogen en kunnen blijven inzetten. We 

worden. Wij waarderen uw hulp ontzettend! 
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Na een periode van hard 
werken is het ons samen 
gelukt om onze voormalige 
kerk en de pastorie een 
nieuwe en toekomstgerichte 
functie te geven. Nu is het 

van Loil 
financieel gezond te houden. 
En daarbij is een financieel 
steuntje in de rug zeer 
welkom, of zelfs 
noodzakelijk. 

De kerk en de pastorie zijn voor 
ons dorp zeer beeldbepalende 
gebouwen die samen het 
centrale punt in Loil vormen. 
Dat was in het verleden al zo. 
En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Tenminste, als het aan ons ligt. 
Want dit mag nooit verloren gaan. Nadat de kerk aan de eredienst is 
onttrokken zijn er plannen ontwikkeld en uitgevoerd om het 
toekomstbestendig te maken. Hiermee zouden de kerk en de pastorie de 
functie van het centrale ontmoetingsplek in ons dorp moeten kunnen 
behouden.  

Naast de nieuwbouw van de dorpsaccommodatie blijven de onderhouds- 
en exploitatiekosten van de kerk en de pastorie elk jaar weer opnieuw 
terugkomen. Verder hebben we door corona nu al twee jaar nauwelijks 
inkomsten ontvangen. 

 

Wordt u ook
Vriend van

’t Hart van Loil?

‘
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Beste gebruikers en vrijwilligers 
 

Sinds 26 januari mogen we gelukkig weer meer open. Ook de horeca mag 
onder de gestelde voorwaarden tussen 05:00 en 22:00 uur weer geopend 
zijn. Voor sportkantines geldt: 
Verplicht coronatoegangsbewijs voor bezoekers vanaf 18 jaar, zowel 
binnen als buiten (afhalen uitgezonderd). 
Vaste zitplaatsen én 1,5 meter afstand houden verplicht. 
Binnen is een mondkapje verplicht voor bezoekers én vrijwilligers tijdens 
het verplaatsen. Dit geldt ook voor de barvrijwilligers! 
Alle zitplaatsen zijn op 1,5 meter afstand geplaatst. Dit houdt in dat we 1/3 
van de reguliere capaciteit van de kantine mogen gebruiken.  
Graag de tafels en stoelen op hun plek laten staan. 
 

Vooropgesteld dat we ontzettend blij zijn met de verruiming, hopen we 
dat iedereen zich aan de gestelde regels houdt.  
Tot nu toe hebben we tweemaal bezoek gehad van een buitengewoon 
opsporingsambtenaar (boa). Deze heeft ons een waarschuwing gegeven 
met betrekking tot het niet goed naleven van de regels. Laten we er, met 
hopelijk de eindstreep in zicht, samen voor zorgen dat we ons aan de 
regels houden en ook goed en gezond door deze periode heen komen! 

Binnenzijde kerk wordt geschilderd! 
Vind je het leuk om te schilderen en de kerk van een frisse uitstraling te 
voorzien? Dan is dit je kans! De laatste 2 weken van februari zal de kerk in 
de steigers staan om de binnenzijde van de kerk te voorzien van een likje 
verf. We willen met een gezellige groep vrijwilligers de kerk opfrissen. Dit 
zal gebeuren in de avonduren en op zaterdag. Schildersbedrijf Duis stelt 
de steigers ter beschikking en zal zelf met een hoogwerker de hogere 
delen doen. Voor de rest van de materialen wordt ook gezorgd.  
Heb je interesse om te helpen?  
Stuur dan een mail naar info@hartvanloil.nl.     
VvV 't Hart van Loil 
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Wijzigingen Ommetje Loil 
De route van het Ommetje 
Loil is wat gewijzigd rondom de Bosslag 
en in Holthuizen is de route uitgebreid. 
Het grote informatiebord bij de 
parkeerplaats van de Barthenhorst is 
aangepast en ook op www.loil.nl is de 
nieuwe route te vinden. De gewijzigde 
flyer is los bijgevoegd bij deze editie. 
 
Met dank aan de vrijwilligers Klaas, Jos, 
Frans, Michael en Bas van de werkgroep 
Natuur en Recreatie!   
 Afvalgrijpers 

Kun je je ook zo ergeren aan het afval wat in en om ons mooie Loil ligt? 
Kom zelf in actie en maak een heerlijke wandeling door de natuur nuttig 
door gelijk afval te rapen! Er zijn 5 afvalgrijpers (prikstokken) te leen via de 
Kontaktraad. Stuur een mailtje naar kontaktraad@loil.nl voor meer 
informatie.  
 

Toneelvereniging Amicitia 
Met veel enthousiasme is de toneelvereniging van Amicitia 
in september begonnen met het instuderen van de klucht 
´Tante Bella´s beautysalon´, met als doel deze in maart in 
het Hart van Loil ten tonele te brengen. De coronapandemie heeft echter 
de voorbereiding dermate verstoort dat de toneeluitvoeringen niet door 
kunnen gaan. Met nieuw enthousiasme gaan we ons nu voorbereiden op 
het toneel in 2023. We hopen u dan te zien om het 100-jarig bestaan van 
de toneelvereniging te vieren. 
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Even voorstellen: 
De bewoners van Schutterstraat 6 
De dagen worden weer langer en lichter, er mag weer wat 
meer, tijd voor een nieuwe kennismaking. 
Dit keer op de koffie bij Robin Lammers en Maurice Berentsen, nieuw in 
Loil, maar ook weer niet helemaal. Robin komt uit Didam, maar voetbalt 
na jaren bij DVC inmiddels bij SV Loil in dames 1. Carnaval zit ook in het 
bloed, zo is ook carnaval in de Loilse kerk in 2020 nog uitbundig gevierd. 
 
Robin en Maurice hebben elkaar via 
Tinder leren kennen. Later bleek bij 
toeval een klasgenoot van Robin een 
bekende te zijn van Maurice, zo is het 
balletje gaan rollen. Nu zijn zij al ruim 
6,5 jaar samen. Na 4 jaar in Arnhem te 
hebben gewoond en daarna nog een 
jaartje in de Els aan de andere kant 
van de rotonde, hebben zij in juni hun 
1e huis kunnen kopen. Afgelopen 
december zijn zij de trotse eigenaren 
geworden van een geweldig 
instapklaar huis met een fijn ruim 
uitzicht. Alleen de tuin wordt nog even 
een uitdaging, die staat nog op de planning. 
 
Maurice komt uit Vorden en heeft zijn draai hier ook helemaal gevonden, 
op dit moment werkt hij, gezien het thuiswerken advies vanuit huis, 
normaal gesproken in Utrecht bij werkgever Defensie in de ICT sector. 
Robin werkt als stage coach bij Stage.nu, zij heeft de HBO studie 
opleidingskunde afgerond. In haar functie begeleidt zij HBO-stagiaires o.a. 
tijdens hun stage, maar ook met onderzoeksverslagen etc. In haar functie 
heeft zij verschillende bedrijven onder zich, variërend van de zorgsector 
tot aan de bouw.  

10
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(Vervolg: Even voorstellen) 

Vanuit eigen ervaring weet zij hoe belangrijk het is om als stagiair gezien 
en gehoord te worden en dat begeleiding door docent of bedrijf niet altijd 
toereikend is.  
Hierin speelt de stage coach een aanvullende rol, zodat de stagiair niet 
alleen goed door zijn/haar stage heen rolt maar er mogelijk t.z.t. ook een 
baan aan over kan houden. 
 
Wat Robin en Maurice in Loil aantrekt is natuurlijk het verenigingsleven, 
de voetbal en de carnaval, maar ook de initiatieven die worden genomen. 
Geweldig en verwonderd om te zien hoe dit tot stand komt, zoals 
bijvoorbeeld afgelopen week weer de mogelijkheid om aan te melden 
voor de Stamppottenexpress. En ook de activiteiten die worden gedaan 
voor kinderen op het veld voor de deur zijn leuk om te zien. 
Wat opvalt is het enthousiasme en de positiviteit waarmee beiden 
vertellen en in het leven staan, familie en goede vriendschappen zijn 
waardevol en belangrijk. Dit geldt ook zeker voor leuk contact met de 
buurt. Zij zijn hartelijk welkom geheten door de naaste buren en de deur 
staat bij hen ook altijd voor iedereen open.  
Zodra er nog weer meer mogelijkheden zijn en Corona naar de 
achtergrond verdwijnt willen zij ook zeker buurtmaken en meer mensen 
leren kennen.  
Het voelde voor mij in ieder geval als een warm welkom! 

________________________________________________________________ 
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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Hallo dames van Lovida 
Na de persconferentie van 29 januari zijn er weer 
verruimingen toegestaan, en daar zijn wij als bestuur van Lovida heel blij 
mee. 
Wij hopen dat het goed gaat met u allen en de naasten om u heen. Ook de 
laatste Corona-uitbraak met de Omikronvariant bracht weer de nodige 
zorgen en onrust met zich mee. Maar wij blijven positief en vooruit kijken 
en hopen op steeds meer versoepelingen met een minder hoge 
besmettingsgraad. 
 
De dames van het bestuur hebben  besloten om op 16 maart het 
programma van Lovida weer te hervatten. Het is onze taak om te waken 
over de veiligheid en gezondheid van onze leden daarom ons besluit om 
in maart te beginnen! 
 
Onze avond op 16 maart zal om 20.00 uur beginnen met een lezing over 
Alzheimer, deze avond zal worden verzorgd door Willeke van Aken. 
Wij kijken er naar uit u allen te ontmoeten bij zaal Luiking. 
Tot ziens!! 
 
Namens het bestuur van Lovida. 
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Hart van Loil_TV 
Heeft u 30 januari 2022 ook genoten van uitzending van 
Hart van Loil_TV: Nieuwe Loilse viervoeters; De 
Buurtbus; De Loilse minibiebs en de Blief fit route in Loil 
 
Het is mooi om te zien dat er veel mensen genieten van de items die 
gemaakt zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kenbaar te maken als er weer 
een uitzending komt. Dit doen we onder andere via de Kontaktraad, de 
lokale krant en sociale media. Maar help gerust uw buurman, ouders of 

ze te herinneren aan de uitzending.  
 

Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen, om op zondag 27 
maart 2022 weer een leuk programma voor u te hebben. 
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 - Regio 8 - Loil TV. kunt 
terug kijken! Al onze voorgaande uitzendingen kunt u hierop vinden. 
 
Mocht u ook een idee hebben, voor een leuk item, dan horen we dat 
graag. U kunt ons mailen op: hartvanloiltv@gmail.com 

Meld activiteiten aan voor 
activiteitenagenda!! 
Nu de corona- beperkingen verder afnemen, komen ook de activiteiten 
in Loil weer volop op gang.  
Om te voorkomen dat activiteiten elkaar overlappen, roepen wij 
iedereen op om de geplande activiteiten zo snel mogelijk te melden via 
redactie@loil.nl. De activiteitenagenda van de Kontaktraad geeft dan 
een volledig beeld, waar iedereen rekening mee kan houden. 
Een overzicht van de eerstkomende activiteiten die zijn gemeld, vindt u 
achter in dit boekje. De volledige agenda is in te zien op de website 
www.loil.nl.  
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Stamppot-Express  
Na het succes van meer dan een jaar geleden wordt de Loilse Stamppot-
Express weer op stoom gebracht. Zaterdag 19 februari gaat hij weer 
rijden. Alle Loilse inwoners en abonnees van het Kontaktraadboekje 
hebben een week geleden een brief ontvangen waarmee ze zich kunnen 
aanmelden voor een GRATIS stamppotmaaltijd. Je kunt kiezen uit 
boerenkool met rookworst, zuurkool met casselerrib of hutspot met 
hachee. 
 

Geef je voor zaterdag 12 februari op en er staat op zaterdag 19 
februari tussen 15:00 en 17:00 uur iemand van de Loilse Stamppot-
Express bij je voor de deur. 
Per gezin kun je slechts kiezen voor één assortiment (dus of 
boerenkool of zuurkool of hutspot). En je kunt slechts één 
aanmeldformulier per huishouden indienen. 
Bezorg de invulstrook (zie het aanmeldformulier van vorige week) 
voor zaterdag 12 februari ingevuld in de brievenbus van Wehlseweg 
60 (Tonnie Peters) of stuur hiervan een scan/foto naar: 
stamppotexpressloil@gmail.com (dubbel p en dubbel s). 

18

N  
We hebben in de afgelopen tijd leuke activiteiten kunnen organiseren met 
het Kerst-Doeboek. En er staat weer wat leukst voor de deur: de 
Stamppot-Express! 
 
Kerst-Doeboek  
Er zijn veel positieve reacties op het Kerst-Doeboek bij ons binnen 
gekomen. De opdrachten en puzzels waren zeer divers en het bleek voor 
veel mensen een enorme uitdaging. 
 
Wij hopen dat je ervan hebt genoten, of er misschien nog wel van geniet. 
Er komen nu nog steeds reacties binnen, daarom zullen we tot begin 
maart wachten met het publiceren van de oplossingen op onze website 
www.loil.nl. 
 

We hebben ook enkele prachtige gedichten ontvangen. Die willen we al 
wel graag met jullie delen.  
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Nu de coronabeperkingen langzaam minder worden, lijkt het erop dat wij 
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Deze Stamppot-Express is dan ook, 
vooralsnog, de laatste actie van onze werkgroep. Hart van Loil-TV, de 

activiteiten geworden, die ook buiten de coronatijd doorgaan. Wij willen 
iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de 
verschillende acties ontzettend bedanken, en in het bijzonder natuurlijk 
degenen die dit financieel mogelijk maakten. 
 
Wij kijken ernaar uit om iedereen weer in levenden lijve te ontmoeten. Bij 
carnaval, schuttersfeest, volleybal, voetbal, survival, toneel, concert of een 
van de vele andere activiteiten in ons mooie dorp.  

art van Loil: dé 
ontmoetingsplek, en voor de leefbaarheid van ons dorp van groot belang.  
 

Behouden sterke saamhorigheid  

saamhorigheid en verbondenheid in ons dorp te behouden. Door Vriend 

ook voor in toekomst te behouden. 
 

ie mee. 
Daarom kun je het aanmeldformulier, dat je bij dit boekje ontvangt, op 19 
februari ingevuld aan de bezorger van de stamppotmaaltijd meegeven. 

 

Wij hopen dat jullie hebben genoten van alle activiteiten. En geniet met 
zijn alleen op 19 februari van de heerlijke stamppotmaaltijd. 
 

, Kontaktraad 

Gedicht Willemien en Bertus Derksen 
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(Vervolg: Vrolijke Drammers) 

Wij zijn blij met de gevonden oplossing. Het is anders dan we gewend zijn, 
maar na twee jaar is er niemand die niet toe is aan carnaval. Door het 
carnavalsfeest te vieren met Pinksteren kunnen we op een creatieve en 
vernieuwende manier, verstandig en binnen de mogelijkheden carnaval 
beleven in deze bijzondere tijd! We gaan jullie de komende periode verder 
op de hoogte brengen. 
 

Bestuur Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers 
 

Kom dansen bij de Vrolijke Drammers 
Heb jij zin om gezellig met ons te komen dansen? Wij zouden dat heel erg 
leuk vinden! 

en en laarsjes met hakken? 

Ben jij minimaal 5 jaar oud voor 1 mei 2022, kom dan bij ons kijken op 
vrijdagmiddag 18 februari van half 3 tot ongeveer kwart over 3 in de Zomp 
in Loil. Zien we jou de 18e en dans je lekker met ons mee? 
Groetjes van alle dansmarietjes van de Vrolijke Drammers uit Loil. 
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Vrolijke Drammers 
We verplaatsen carnaval naar Pinksteren! 
In december hebben we onze leden al op de hoogte gebracht dat we een 
aantal opties in overweging en voorbereiding hadden hoe we carnaval 
2022 zouden kunnen vieren. Uiteindelijk is hier uitgekomen dat we de 
optocht en het bijbehorende carnavalsfeest verplaatsen naar het 
weekend van Pinksteren (5-6 juni 2022). Natuurlijk onder voorbehoud van 
vergunningen en de dan geldende corona maatregelen. 

 
We willen als vereniging niet langer afwachten wat er eind februari tijdens 
het originele carnavalsweekend wel of niet aan activiteiten georganiseerd 
zou kunnen worden. Vanwege het aanhoudende coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen is het niet verantwoord om op deze termijn 
fysieke festiviteiten te houden. Wij realiseren ons dat een goede 
voorbereidingsperiode voor de optocht voor iedereen nu ook te kort is.  
Naast de optocht organiseren we een compleet feest in het 
Pinkersterweekend zoals iedereen van ons gewend is. We kiezen voor een 
compact programma op zondag 5 juni en maandag 6 juni. Zaterdag 4 juni 
reserveren we voor de traditionele kiekdag van onze wagenbouwers. We 
zullen in de komende weken ons volledige programma communiceren via 
de verschillende communicatiekanalen.  

SINDS 1958
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Tiende editie Survivalrun Loil op 
zondag 26 juni 2022  
2021 stond met name in het teken van veel events die niet 
door zijn gegaan. Gelukkig was het met een aantal beperkingen mogelijk 
om weer een extreem succesvolle Survivalrun Loil te organiseren. Dit kon 
uiteraard niet zonder de hulp van onze sponsors, landeigenaren en vele 
vrijwilligers.  
De Survivalrun Loil is inmiddels een begrip in de regio en wij hebben al 
duizenden deelnemers in Loil mogen begroeten, die mee hebben gedaan 
aan deze sportieve activiteit voor het hele gezin. Op 26 juni 2022 gaan wij 
de tiende editie van de Survivalrun Loil organiseren.   
 

Feestavond op 1 april voor iedereen die de Survivalrun Loil een warm 
hart toedraagt 
Zoals de deelnemers gewend zijn zal op 1 april om 00:00 de inschrijving 
voor de run weer geopend zijn. De laatste jaren waren wij telkens rond 

te vieren hebben met deze tiende editie gaan wij op 1 april een 

Deze avond is voor iedereen die de Survivalrun Loil een warm hart 
toedraagt. Extra uitleg over de kaartverkoop, minimum leeftijd en tijden 
volgen op een later tijdstip. Zet dus alvast met een rode stift een grote 
cirkel om 1 april, want wij zullen die avond met iets groots komen! 
 

Extra run voor sponsors, landeigenaren en vrijwilligers  
Dankzij de steun van de vele vrijwilligers, sponsors en landeigenaren 
kunnen wij al jaren deze run organiseren. Daarom organiseren wij in dit 
jubileumjaar speciaal voor hen een extra run op zaterdag 25 juni in de 
middag.. De vrijwilligers, sponsors en landeigenaren krijgen hierover een 
persoonlijk bericht.  
 

Wij kijken erg uit naar alle activiteiten in ons jubileumjaar en dat wij samen 
weer een feestje kunnen vieren en sportief bezig kunnen zijn!   
Peter Rutjes, Voorzitter Stichting Sportieve Activiteiten Loil 
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(Vervolg: Geloofskern O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Loil) 

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  
-- .

De enveloppen voor de aktie kerkbalans 2022 zijn inmiddels 
rondgebracht. 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. Aan 
een ieder het verzoek de toezeggingsformulieren  zelf inleveren op de 
pastorie te Loil (Hart van Loil) of parochiecentrum te Didam. Ze worden 
niet opgehaald !  
Graag zien we wel van een ieder een antwoordt /reactie terug! ook als u 
NIET meer wilt deelnemen !  Dit ook om beter inzicht te krijgen wie er nog 
wel het parochieblad wil ontvangen in 2022 en om onze 
ledenadministratie op te schonen. 
Werkgroep kerkbalans Loil / Didam 
 
Gabriel blad   
De 1e editie van dit jaar is in de laatste week van januari uitgebracht en 
rondbezorgd. Mocht u het niet ontvangen hebben laat het dan even 
weten.  
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Via livestream vieringen volgen:  
Als parochie H. Gabriel bieden we u de mogelijkheid om via livestream op 
onze website ( www.parochiegabriel.nl )  vieringen te volgen. Dit betreft de 
viering op zondagen 9.30 uur vanuit de Mariakerk in Didam . Fijn dat we 
zo met ons allen het in deze vorm kunnen doen. 
Bij weekendvieringen kunnen maximaal 50 kerkgangers in de  kerken 
meevieren. Wanneer  u een viering wilt bijwonen  kunt  u zich tijdens de 
openingstijden telefonisch opgeven  bij het secretariaat  van de 
geloofskern waar u wilt vieren.  Voor openingstijden zie het Montferland 
Journaal.  
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. 
 

Nu de corona maatregelen versoepeld worden en wat dit voor het 
kerkbezoek betekend is om moment van schrijven nog niet bekend ; dus 
hou hiervoor het Montferland Journaal voor het laatste nieuws.  
 

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 
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. 

Geloofskern O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
Loil 
Bezoekadres: Wehlseweg 38 
6941 DM Loil-Didam (gem.) Montferland        
email : olvloil@parochiegabriel.nl 
Tel. 0316 - 223272 
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Activiteiten Senioren Platform  
Met ingang van februari heeft het Senioren Platform Loil de activiteiten 
weer opgestart nadat deze sinds november vorig jaar hebben stil gelegen. 
De vrijwilligers staan weer te trappelen om de ouderen te ontvangen op 
de wekelijkse soosochtenden en het maandelijkse Samen Eten. 
Soosochtenden. 
De soosochtenden worden zoals vanouds gehouden op de 

pastorie is er tijd voor een praatje, kan men een kopje koffie of thee 
drinken, een praatje maken, de krant kan lezen of een spelletje kan doen. 
Gewoon een plek waar niets hoeft en van alles kan en waar je met andere 
Loilse ouderen in contact komt. Deelname is gratis, u betaald alleen een 
klein bedrag voor de koffie en thee 
Zeker voor ouderen is het belangrijk om te blijven deelnemen aan het 
dagelijks leven en anderen te ontmoeten in de eigen buurt.  De soos van 
SPOL speelt ook in op de ontwikkeling van ouderen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te willen blijven wonen met aandacht en zorg voor elkaar en 
met behulp van zorg in de thuissituatie. 
Bent u slecht ter been of niet staat om zelf te komen, laat dit dan weten, 
en er wordt samen naar een oplossing voor het vervoer gezorgd. 
Voor meer informatie neem dan contact op met Willemien Derksen, 
telefoon 0316-224748 of email: willemien.derksen@hotmail.com 
Samen Eten 
Op woensdag 23 februari is er weer  Samen Eten bij de Papegaai. 
Ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid stellen om gezellig samen 
te eten is het doel en dat daar behoefte aan is bewijzen wel de ruim 25 

12,50 per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven. 
Dit kan tot de maandag er voor tot 12.00 uur bij Joke Schuurman-Spaan, 
tel: 225235 of email: jokeschuurman48@hotmail.com  
Dit  andere data zijn: 23 maart, 20 april, 25 mei,22 juni, 27 juli, 24 augustus 
28 september, 26 oktober, 23 november en 21 december 
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Montferlands Lijsttrekkersdebat 2022 
De Kontaktraad organiseert een week voor de gemeenteraads- 
verkiezingen, het Montferlands Lijsttrekkersdebat 2022. Dat doen we 
op woensdag 9 maart 2022 om 20:00 uur in het Hart van Loil. 

De zeven lijsttrekkers van het CDA, D66, Helder, Lijst Groot Montferland, 
Lokaal Belang Montferland, PVDA en de VVD gaan in verschillende vormen 
met elkaar in debat. De ene keer gezamenlijk over bijvoorbeeld 
woningbouw in de gemeente Montferland. Een andere keer staat een 
lijsttrekker uit de coalitie één op één tegenoven een lijsttrekker uit de 
oppositie. En zo hebben we nog enkele debatvormen bedacht. 

Streamen 
Het wordt een bijzondere avond: een open debat waarin alle partijen op 
een gelijkwaardig niveau hun standpunten kunnen uiten, toelichten en 
verdedigen. Het debat wordt gestreamd, zodat alle inwoners van de 
gemeente Montferland het kunnen volgen en iedereen op 16 maart 
weloverwogen kan gaan stemmen.  

Het is voor elke inwoner van de gemeente Montferland belangrijk om zelf 
een rol te kunnen spelen bij het bepalen van het beleid van de gemeente 
in de komende 4 jaar. Maak of houd daarom je agenda op woensdag 9 
maart vanaf 20:00 uur vrij om het Lijsttrekkersdebat te volgen. Bepaal 
daarna je keuze en ga 16 maart stemmen. 

Kontaktraad Loil 
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(Vervolg: De andere kant van de raadstafel) 

Ik hoop echt dat de inwoner van Montferland zich nu eens geen zand in 
de ogen laat strooien en niet luistert naar die mooie praatjes of het zgn. 
eerlijke verhaal. 
 
Ik hoop dat ze kritisch zijn en ook willen veranderen. Niet de traditionele 
bekende paden volgen, maar eens een andere weg inslaan. Wie je ook 

gelukkig over Den Haag, maar hier in Montferland is het niet veel anders 
geweest. 
Maar hoe je ook denkt over de politiek, ga in ieder geval wel stemmen. 
Een van de doelstellingen van Helder is het vertrouwen in de (lokale) 
politiek weer terug zien te winnen en het toegankelijk maken. Een stuk in 

gaat om u en niet om de gemeente. 
 
Ik hoop dat het echt Helder wordt 
Rob Mos, Fractievoorzitter Helder, 06-4877 77 79 
robmos@helder-montferland.nl - www.helder-montferland.nl  

 
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:  

Woningbouw blijft onze aandacht houden, plannen in o.a. Zeddam en 
Beek zijn goedgekeurd, waarbij de gemeente ook grond aankoopt om 
dit te realiseren. We zetten extra druk op de acties die ingezet worden 
om ook in Loil zo snel mogelijk tot extra woningbouw te komen.  
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De andere kant van de raadstafel  
Deze titel dekte bijna 3 jaar de lading. Het traditionele 
politieke spel van coalitie en oppositie, het al voor de 
raadsvergadering gesloten verbond in achterkamertjes door de coalitie, 
zodat het besluit al vast stond voor er gestemd ging worden. Of dat nu 
gaat over een uur minder hulp aan onze ouderen, het terug storten van 
de leges
sluiten van een zwembad, vaak staat het besluit al vast.  
 
En dat gaat wat mij betreft na 16 maart echt veranderen. Want bij de 
komende  gemeenteraadsverkiezingen worden de kaarten opnieuw 
geschud en hopelijk verandert er dan ook echt wat. Dat kan, want wat 
Helder betreft gaat het in de nieuwe periode veel meer over 
samenwerking met iedereen. Want ook oppositie partijen hebben echt 
mooie ideeën. En waarom zou je daar niets mee doen? De afgelopen jaren 
was dat vaak het geval, elkaar niets gunnen, gewoon omdat het geen 

Dat dus, dat heeft me echt bezig gehouden, en steeds maar weer 
geprobeerd met goede plannen of mooie alternatieven te komen, maar 
die werden vervolgens gewoon stelselmatig genegeerd.  
Waarom, geen idee, misschien omdat ik ze inbracht? Terwijl het natuurlijk 
in de raad hoort te gaan om u, om de inwoner van Montferland. Dat 
belang moet altijd op de 1e plaats staan, en geen partij politiek of 
persoonlijke vetes.  
 
Wat Helder betreft gaat dat na 16 maart dus echt veranderen, door veel 
meer de samenwerking op te zoeken en zo breed gedragen voorstellen, in 
het belang van de inwoners, uit te voeren. 
Vandaar dat de titel van mijn inbreng in de Kontaktraad kan veranderen 
wat mij betreft, er is straks geen andere kant van de raadstafel meer, 
maar gewoon 1 gemeenteraad. Binnenkort beginnen de campagnes en 
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(Vervolg: Van de raadstafel) 
Het participatiekader oftewel de mate waarop inwoners en 
groeperingen mee kunnen praten over plannen vanuit de gemeente 
of initiatieven vanuit de inwoners is vastgesteld met veel ruimte voor 
elke betrokken inwoner. 

 

In dat participatiekader was er naar onze mening niet voldoende 
aandacht voor de wijk-dorpsraden en de plattelandsraad. Met een 
motie hebben we dat aan laten passen. In het nog te ontwikkelen 
beleid voor wijk en dorpsgericht werken zullen we zorgen dat er 
voldoende afstemming met bijv. de Kontaktraad blijft over plannen en 
initiatieven.  
In het kader van meer bewegen zal er budget beschikbaar komen 

nevelhorst nieuwe voorzieningen te realiseren. Dit voor alle inwoners 
van Didam die willen gaan sporten en bewegen, zonder direct lid te 
moeten zijn of worden van een van die verenigingen. 
 

raadslid en me dus niet meer herkiesbaar te stellen straks in maart. Ik 
vertrouw erop dat ik met deze artikelen inzicht heb kunnen geven in het 
werk en de activiteiten van een raadslid in Montferland met bijbehorende 
keuzes. Dank voor de vele positieve reacties en steun in de afgelopen 8 
jaar. 
 
Ik hoop dat onze Loilse CDA kandidaten Merel Balduk (nummer 5) en 
Martijn Peters (nummer 9) op dezelfde steun kunnen rekenen en ons 
mooie Loil straks als raadsleden mogen vertegenwoordigen. 

 

We zullen elkaar zeker in Loil op vele momenten tegenkomen en samen 
blijven werken aan een mooi en leefbaar Loil. 

 

Met vriendelijke groet, Ap Dieker             

Tuin en Parkmachines

Doesburgseweg. 1c
6941SJ Loil - Didam

06-23498321
gerrierasing@gmail.com

Gerrie Rasing
Handel en Reparatie
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Colofon
Uitgave : Stichting Kontaktraad Loil
Druk : AP Drukwerkservice Velp, 002266  88444400887766  //  0066  2211  3300  5566  7788  

: apbolder@chello.nl
Redactie : Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad
Bezorging : Joep Buiting
Loil Kalender : Tom en Paul van Alst
Abonnement : € 10,- (voor lezers buiten Loil)
Bank : NL97 RABO 0111 1334 40
Verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus).
De uiterste inlevertermijn is de laatste werkdag van de maand.
Kopij uitsluitend inleveren via: redactie@loil.nl

Activiteitenagenda Loil:
FEBRUARI:
13 Sv. Loil - Elsweide (Arnhem)
15 Inloop SPOL
19 Stamppot -Express
20 Jonge Kracht (Huissen) - Sv. Loil
22 Inloop SPOL
23 Samen eten, SPOL
27 Sv. Loil - R.V.W. (Renkum)
28 Kontaktraadvergadering

MAART:
1 Inloop SPOL
1 Oefenavond vendeliers
6 Sv. Loil - Arnhemia (Arnhem)
8 Inloop SPOL
8 Oefenavond vendeliers
9 Montferlands Lijsttrekkersdebat
13 Angerlo Vooruit - Sv. Loil
15 Inloop SPOL
15 Oefenavond vendeliers
16 Lovida: Lezing over Alzheimer
20 Gelders kampioensschap Indoorvendelen in Gaanderen
20 Sv. Loil - Sp. Westervoort
22 Inloop SPOL
23 Samen eten, SPOL
27 Elsweide (Arnhem) - Sv. Loil
27 Uitzending Hart van Loil_TV
28 Kontaktraadvergadering

Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via redactie@loil.nl
De volledige agenda is in te zien op onze website: www.loil.nl



Met passie gemaakt
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