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’t Hart van Loil 

Vrienden van… 
Met een folder, die aan de vorige Kontaktraad was bijgevoegd, hebben wij 
iedereen uitgenodigd om ‘Vriend van ‘t Hart van Loil’ te worden. 
Dat hebben inmiddels al velen gedaan. Wij heten alle Vrienden van harte 
welkom en willen ze hartelijk bedanken voor hun besluit om ons financieel 
te steunen. De reacties die op veel aanmeldformulieren zijn bijgeschreven 
waren erg bijzonder en hartverwarmend. Een steun voor ons om door te 
gaan. En dat zullen wij ook moeten doen, want wij zijn er nog niet. Om ‘t 
Hart van Loil financieel gezond te houden kunnen extra Vrienden welkom.  
 
Wilt u er ook aan bijdragen de leefbaarheid van ons mooie dorp Loil op 
het huidige niveau te houden? Dat kan! Door ook Vriend van ’t Hart van 
Loil te worden kunt u dit ondersteunen. 
Voor het digitale aanmeldformulier zie www.hartvanloil.nl .  
Wilt u liever gebruik maken van een papieren aanmeldformulier, dan is 
dat verkrijgbaar in ’t Hart van Loil. Of bel even naar 06 13 47 50 25 en wij 
bezorgen een aanmeldformulier bij u thuis. 
Wij zouden uw hulp ontzettend waarderen! 
 

Openingsweekend 
Het openingsweekend van 't Hart van Loil, dat eind november 2021 stond 
gepland, moest helaas door corona worden uitgesteld. Nu de beperkingen 
vrijwel allemaal zijn opgeheven, is er een inhaalslag aan activiteiten die 
overal, en dus ook in Loil, worden georganiseerd. Gevolg is een bomvolle 
activiteitenkalender. Zie achter in dit boekje.  
Daarnaast moeten er in de kerk nog enkele zaken worden afgerond: de 
toiletruimte wordt uitgebreid en in de kerk wordt een tussenwand 
geplaatst. Voor ons reden om het openingsweekend te organiseren 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen/schooljaar. Dat is in het weekend 
van 9, 10 en 11 september 2022. Voor dit weekend wordt een programma 
georganiseerd waarbij alle doelgroepen worden betrokken; jong, oud, 
Loilenaren en andere geïnteresseerden. We hopen je in het weekend van 
9, 10 en 11 september te mogen begroeten. 
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(Vervolg: ’t Hart van Loil) 

Voortgang schilderwerk kerk 
Op het moment dat wij dit artikel schrijven wordt de laatste hand gelegd 
aan het schilderwerk van de binnenzijde van de kerk. In de afgelopen twee 
weken is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om de kerk weer een frisse 
uitstraling te geven. En dat is gelukt! Met de vele activiteiten in de kerk op 
de planning, kan iedereen dit binnenkort live bewonderen. Alle 
vrijwilligers en mensen die op een andere manier hun steentje hebben 
bijgedragen, heel erg bedankt!  

Groene Icoonprojecten  
Begin 2021 heeft 't Hart van Loil zich samen met de Gemeente 
Montferland aangemeld voor het initiatief 'Challenge groene 
icoonprojecten' van de Provincie Gelderland. In oktober 2021 hebben wij 
ons ontwerp ingediend waarmee we de openbare ruimte rondom 't Hart 
van Loil duurzamer en beter kunnen maken. Dit ontwerp hebben wij 
opgesteld samen met Civil Management b.v. uit Huissen.  
Jongstleden 10 februari was de bekendmaking van de prijswinnaars. 
Helaas zijn wij niet uitgekozen als ‘Groen icoonproject’ van de Provincie 
Gelderland.  
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(Vervolg: ’t Hart van Loil) 

Joop Boxstart en Bend naar ’t Hart van Loil 
 

Op eerste en tweede Paasdag, 
zondag 17 en maandag 18 
april komt Joop Boxstart en 
Bend naar ’t Hart van Loil met 
hun nieuwe show De Horizon. 
 
Joop Boxstart, John te 
Dorsthorst, Jos Wissink, Peter 
Loeters en Marcel Tiemessen 
brengen anekdotes en liedjes 

met de geur van de streek. Met een flinke dosis humor is een heerlijke 
ontspannen middag gegarandeerd. Daarnaast zullen Loilenaren Sjonnie 
Duis en Danny Harmsen een gastoptreden verzorgen. 
 
Aanvang om 14.00 uur. 
De entree is 20 euro per persoon.  
Dat is inclusief 1 consumptie in de pauze. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.loil.nl 
 
In het aprilnummer van de Kontaktraad 
zullen wij iets uitgebreider ingaan op het 
optreden van Joop Boxstart en de Bend. 
 
 
Bestuur stichting ’t Hart van Loil 
Bestuur Vereniging van Verenigingen ’t Hart van Loil (VvV) 
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Niet bij de pakken… 

Recept Stamppot-Express 
 
Ingrediënten 
▪ 280 kilogram boerenkool 
▪ 195 kilogram hutspot 
▪ 96 kilogram zuurkool 
▪ 70 kilogram rookworst 
▪ 49 kilogram hachee 
▪ 24 kilogram casselerrib 
▪ Enkele ‘kartrekkers’ 
 
Bereidingstijd 
± 75 mensuren in de keuken (buiten de voorbereiding en het uitdelen op 
zaterdag) 
 
Voeg toe 
49 bezorgers voor 1.140 maaltijden op 424 adressen 
 
Het resultaat 
▪ 3,5 kilometer lengte aan stamppotverpakkingen  
▪ Een lekkere stamppotmaaltijd naar wens voor iedere Loilenaar 
▪ Prachtige reacties / mooie waardering 
▪ Saamhorigheids- en 

betrokkenheidsgevoel 
▪ Mooie aandacht in de 

pers 
▪ Trots op Loil 
▪ Respect/bewondering 

van niet-Loilenaren 
▪ Voldane vrijwilligers 
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(Vervolg: ‘Niet bij de pakken…’) 

Laatste corona-actie 
 
Met deze Stamppot-Express komt er een einde aan een scala van corona-
activiteiten in de afgelopen 2 jaar. De belangrijkste doelen waren om de 
betrokkenheid en de verbondenheid onder de Loilenaren te behouden en 
aandacht te hebben voor elkaar. En dat is volgens ons gelukt. Mede 
dankzij de financiële bijdragen van de provincie Gelderland, de gemeente 
Montferland, de Haella-stichting, de Leefbaarheidsalliantie, het Dela 
Fonds, de Rabobank en de Postcodeloterij Buurtfonds en de hulp van vele 
vrijwilligers. De inspanningen zijn de moeite waard geweest, want met z’n 
allen kijken wij trots en met veel plezier terug op dit alles. Hartelijk dank 
aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
 
Nu het ‘normale leven’ steeds meer terug komt, hopen wij dat de 
hierboven al genoemde saamhorigheid, betrokkenheid en aandacht voor 
elkaar blijft. Bijvoorbeeld bij de activiteiten en werkzaamheden in en om ’t 
Hart van Loil. Want deze centrale ontmoetingsplek van ons dorp is de plek 
waar wij elkaar het vaakst zullen ontmoeten. Wij hopen op ieders steun en 
bijdrage om de leefbaarheid van ons dorp te behouden en verder uit te 
breiden. Want Loil is een prachtige plek om te wonen en te leven. 

 
Uitslagen Loilse Doeboek 
 
Wij hebben veel leuke reacties gekregen op het Loils Doe- boek dat in 
december jl. is uitgekomen. Het was (bijna) onmogelijk om alle 
opdrachten en puzzels op te lossen of uit te voeren. Zo was het ook 
bedoeld: voor iedereen, jong of oud, Loilenaar van oorsprong of 
nieuwkomer, sportief of minder mobiel, voor elk wat wils. Omdat het 
plaatsen van de oplossingen in dit boekje wel heel veel ruimte in beslag 
zou nemen, zijn deze te vinden op de website van de Kontaktraad Loil: 
www.loil.nl. 
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Lijsttrekkersdebat Montferland 2022 
 
Datum: Woensdag 9 maart 2022 
Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: ’t Hart van Loil, Wehlseweg 36, Loil 
 
Woensdag 9 maart, precies een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022, organiseert de Kontaktraad Loil het Lijsttrekkersdebat 
Montferland. Het debat begint om 20.00 uur in de voormalige kerk in ’t 
Hart van Loil. Inloop vanaf 19.30 uur. 
 
De zeven lijsttrekkers van alle politieke partijen in de gemeente 
Montferland gaan in verschillende vormen met elkaar in debat. Zo zullen 
de lijsttrekkers onder andere met z’n zevenen tegelijk over diverse 
onderwerpen in debat gaan. Daarnaast worden er ook een aantal één op 
één debatten gehouden. Alle onderwerpen hebben betrekking op de hele 
gemeente Montferland. Waarbij thema’s als DocksNLD, culturele- sport- 
en welzijnsvoorzieningen en de toekomstige woningbouw in Loil zeker aan 
de orde zullen komen. 
 
Alle lijsttrekkers van de zeven politieke partijen in Montferland hebben 
hun deelname toegezegd. Dat zijn: 
▪ Freddy van Dijken, D66 
▪ Henk Groote, Lijst Groot Montferland  
▪ Ingrid Wolsing, PvdA 
▪ John van Schriek, Lokaal Belang Montferland 
▪ Karlijn Looman, CDA     
▪ Martin Som, VVD 
▪ Rob Mos, Helder 

 
Streamen 
Het debat is live bij te wonen, maar ook te volgen via een livestream. De 
informatie over het streamen staat onder andere op de website van de 
Kontaktraad Loil. 
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(Vervolg: Lijsttrekkersdebat Montferland 2022) 

Belangrijk 
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. De avond is dusdanig opgezet dat alle 
stemgerechtigde inwoners van de gemeente Montferland, na het volgen 
van het debat, op woensdag 16 maart 2022 een weloverwogen keuze 
kunnen maken.  
 
Frans Miggelbrink 
Frans Miggelbrink zal als spreekstalmeester het 
debat in goede banen leiden. Frans Miggelbrink is 
onder andere dagvoorzitter, columnist voor de 
Gelderlander, entertainer en programmamaker 
voor Omroep Gelderland. Frans is op het podium 
door de wol geverfd. 
 
Wil je er live bij zijn? 
Je kunt het debat in ’t Hart van Loil live bijwonen. Meld je hiervoor aan via 
de link op de website www.loil.nl. Dat kan uiteraard zolang er nog kaarten 
beschikbaar zijn. 
 
De Kontaktraad 
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Albert Driesen (Talbèr)  

Oorverdovend stil werd het… 
toen ons dinsdag 22 februari het droevige 
bericht bereikte dat Albert Driessen is 
overleden.   
In 1972 werd Albert, in Loil alom bekend als Talbèr, net als 
de rest van de familie Driessen lid van Amicitia en begon 
hij zijn muzikale carrière op de bugel. Later schakelde hij 

over op de trompet. In  2008 stopte hij als musicerend lid maar bleef 
beschikbaar als onze 1e reserve, de vaste invaller bij speciale muzikale 
aangelegenheden en kwam hij op de dinsdag regelmatig na de repetitie 
nog even gezellig buurten aan de bar.  
  
Van de weekendjes weg met de leden van Amicitia genoot Albert intens. 
Hilarische taferelen hebben wij meegemaakt. Een leuke anekdote waarin 
Albert de hoofdrol  vervulde, speelde zich af in een Kaas- en 
Kampeerboerderij ergens in de bossen bij kasteel Hoekelum. 
In de eetzaal stond aan de zijkant een grote ovale antieke tafel.  De 
eigenaar had ons vooraf op ons hart gedrukt bij de tafel uit de buurt te 
blijven en er absoluut geen gebruik van te maken zelfs niet bij het ontbijt. 
Echter,  in de nachtelijke uren werd de 10 meter lange antieke tafel 
omgedoopt tot buikschuifbaan. Maar eerst een heerlijke klodder 
mayonaise op de antieke tafel want dat glijdt immers zo lekker. Nadat 
enkele waaghalzen waren voorgegaan zou Albert het wel even voordoen… 
Hij nam een aanloop…. belandde op de rand van tafel maar kwam geen 
millimeter vooruit. Hij lag direct stil maar had achteraf toch een beetje pijn 
aan zijn ribbenkast.  Na thuiskomst besloot hij toch maar even bezoekje 
aan de  huisarts te brengen ..  er bleken een tweetal ribben zwaar 
gekneusd te zijn. 
  
Behalve muzikale ondersteuning was Albert ook altijd beschikbaar tijdens 
de Sfeermarkt. Als onze vaste tapper heeft hij vele honderden pilsjes voor 
de bezoekers van de Sfeermarkt getapt.   
Een belangrijk onderdeel van de Sfeermarkt is al vele jaren de 
motortoertocht.  Als gepassioneerd motorrijder mocht hij hier uiteraard 
niet ontbreken. Vol trots toonde hij zijn stalen bolide en reed hij als 
fervent motorrijder elk jaar mee. 
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 (Vervolg: Albert Driesen (Talbèr) 

In 2018 heeft hij nog zijn medewerking verleend aan ons jubileumconcert 
in de kerk in verband met ons 105 jarig bestaan.    
  
Niets is blijvend,  alleen mooie herinneringen hebben een altijddurende 
waarde en betekenis.  
Amicitia betekent letterlijk vriendschap.  
Een muzikale vriend is ons ontvallen, we zullen Alberts gezelligheid 
missen.  
Albert bedankt!   
  
Wij wensen Els en de familie van Albert veel sterkte in deze droevige tijd. 
  
Muziek -en Toneelvereniging Amicitia  
 

In memoriam Albert Driesen 

Afgelopen dinsdag 22 februari verscheen in onze 
Heur-es app het bericht dat Albert Driessen van ons is 
heen gegaan.  
 
Albert was onafgebroken trouw lid sinds de oprichting van ons 
dweilorkest Heur-es in 1997. 
Hij sloeg bijna nooit een repetitie over. Lid is eigenlijk een verkeerd woord. 
We zijn gewoon een groep enthousiaste muzikanten die het goed met 
elkaar kunnen vinden en geen contributie betalen. We repeteren samen 
en kiezen ervoor om samen op te treden of niet. Na de repetitie en 
optredens drinken we graag samen een pilsje. Soms loopt dat uit de hand 
en wordt alle gage die we dan hebben verdiend ook meteen weer 
opgemaakt. In normale tijden houden we eens per jaar een BBQ voor alle 
Heur-es leden met hun partners. Gezelligheid, daar draait het om. Albert 
genoot altijd zichtbaar van die gezelligheid. Vorig jaar 8 oktober mochten 
we Albert nog een serenade brengen voor zijn 60e verjaardag. Dat vond hij 
mooi, als je als groep zonder nadenken spontaan aan de uitnodiging 
gehoor gaf en dan ook nog een serenade brengen. We zijn blij dat we dat 
nog samen mochten meemaken, tijdens de tussentijdse versoepelingen 
van het covid-19 virus die er toen heerste.  
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(Vervolg: In memoriam Albert Driesen) 
Het is bij Heur-es een gewoonte om bij speciale gelegenheden een 
persoonlijke attentie te geven. Toen hij 50 werd kreeg hij een Heur-es 
popje bij een motor. Motor rijden was naast biljarten ook een van zijn 
grote hobby’s. Toen hij 60 werd kreeg hij een mini T-shirtje, die ook trots 
een plaatsje in zijn huis kreeg. Albert was zeer dankbaar voor die 
attenties. 
 
Trots, dat was hij! Een paar maanden geleden kwamen Els, schoondochter 
en kleinzoon met Albert mee naar de repetitie. Hij genoot van de 
muzikaliteit van zijn kleinzoon. “Dat wurdt d’r één”! Zei hij toen.  
Albert was ook zorgvuldig. Hij had zijn partijen op orde, en wilde de 
muziek zo correct mogelijk brengen. Hij had wel eens problemen met de 
hoeveelheid partijen. We hebben namelijk meer bladmuziek dan plek in 
het marsboekje. De bladmuziek is genummerd in het marsboekje. Ook 
wilde hij altijd graag het nummer weten (het liefst in een setje 
achterelkaar) wat we gingen spelen.  
Als we daar af en toe van afweken, kregen we dat dan ook duidelijk te 
horen. Albert was kritisch, hij stak z’n mening niet onder stoelen of 
banken. Hij kon wel eens mopperen, maar zoals gezegd hij probeerde er 
wel altijd bij te zijn, en genoot daar van. Zeker de laatste jaren, toen het 
lopen steeds moeilijker ging. Dan werd het gewoon een optreden op een 
vaste plek.  
Albert genoot ook altijd van de “Kiekdag van de carnavalswagens”, de 
zaterdag vóór carnaval. Hij ging dan graag mee met de huifkar. We 
hebben in de bijna 25 jaar dat we bestaan veel meegemaakt samen.  
Gezelligheid, daar draait het om.. 
 
Albert, we zullen je missen. En mochten we weer eens gezellig bij elkaar 
zitten zullen we het zeker nog eens over je hebben, en er samen ééntje op 
je drinken. 
Bedankt voor je muzikale vriendschap en gezelligheid! 
 
 
Dweilorkest Heur-es, Loil. 
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SIGNAAL RECLAME

VLAGGENSERVICE

Maak

www.signaalvlaggenservice.nl

L E V E R E N  E N
P L A AT S E N

O N D E R H O U D
E N  S E R V I C E

O N T W E R P  E N
B E D R U K K E N

B E K I J K  O N S  A S S O R T I M E N T
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Vrolijke Drammers 

Zaterdag 12 maart 2022 
Groots ledenfeest| Halfvastenbal!  
We hebben onze leden na het incasseren van het ledengeld in 2020 
beloofd, dit op een waardige manier te compenseren als carnaval door de 
corona omstandigheden niet door zou kunnen gaan. We hebben het 
geplande ledenfeest afgelopen november op het laatst moeten afblazen, 
vanwege de corona omstandigheden. Het is nu echter weer mogelijk en 
daarom hebben we besloten om dit op korte termijn alsnog groots in te 
halen!  
 
Op zaterdag 12 maart 2022 organiseren we daarom een Halfvastenbal in 
’t Hart van Loil voor alle leden van De Vrolijke Drammers!  
  
We hebben een topact met de band ‘Wir sind SPITZE!’ die zorgt voor een 
spectaculaire show.  
Ben je lid? Zorg dan dat je deze avond reserveert in je agenda!  
 
Alle leden dienen zich vooraf online aan te melden om een 
toegangsbewijs te ontvangen. Het feest is alleen toegankelijk 
voor leden en de entree is gratis! Wil je jezelf als lid aanmelden, kijk dan 
op www.vrolijkedrammers.nl.   
 
Praktische informatie  
Het Halfvastenbal!  
Wanneer:  Zaterdagavond  
   12 maart 2022 
Waar:   ’t Hart van Loil 
Tijd:   19:30 uur – 00:30 uur 
Entree:  GRATIS 
Dresscode:  Carnaval! 
Vrij toegang -> corona-check en/of 
vooraf testen is niet nodig.  
Wij zien onze leden graag in grote 
getale tijdens 
het ledenfeest zaterdag 12 maart!   
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Verkeersregelaars gezocht! 

 
Om evenementen te kunnen organiseren in en om ons dorp Loil, zijn 
verkeersregelaars nodig. 
  
Verkeersregelaars die helpen bij evenementen zoals de rondgang en het 
gezamenlijk defilé tijdens het Schuttersfeest, de TractorPulling wedstrijden 
in Loerbeek, de Carnavalsoptocht van Loil naar Didam, Dodenherdenking 
in Didam en de Survivalrun in Loil.  
 
Het opleiden en begeleiden van verkeersregelaars is een samenwerking 
van Schuttersgilde Loil-Vooruit, TractorPulling Loerbeek, 
Carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers en Survival Loil. 
 
Graag willen we de bestaande groep verkeersregelaars uitbreiden.  
Heb jij zin om op vrijwillige basis als verkeersregelaar te helpen bij één of 
meerdere genoemde evenementen?  
Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen of 
meld je direct aan via schutterij@loil.nl 
 
Begin mei is er weer een nieuwe online instructie te volgen met 
praktijkgericht lesmateriaal. Dit kost je ca. 2 uur. Na het behalen van het 
certificaat word je door de gemeente Montferland voor 1 jaar aangesteld 
als evenementenverkeersregelaar binnen de gemeente Montferland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tonnie Hetterscheid, Schuttersgilde Loil-Vooruit 
Gerrie Rasing, Stichting TractorPulling Loerbeek 
Niels Rasing, carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers 
Heidy Ebbing, Survival Loil 
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Amicitia sfeermarkt 

2018 was een bijzonder jaar, voor het eerst stonden “de 
Vrienden van Loil Live” op het grote podium tijdens de 
Sfeermarkt. Loilse en Diemse rasartiesten vulden de hele 
zaterdagavond met spetterende optredens. Het was een groot muzikaal 
feest dat opvolging verdiende. Het plan was om dit  spektakel in 2020 te 
herhalen, maar dat hebben we in verband met Corona moeten 
verschuiven naar 2021… en toen dat ook niet mocht door gaan hebben we 
het nog een keer verschoven naar 2022!!! Maar nu gaan we er toch echt 
voor. 
 
Vrienden van Loil Live 2.0 tijdens de Sfeermarkt op 
zaterdagavond 25 juni 2022. 

Voor het evenement, ‘Vrienden 
van Loil Live’ , zijn we op zoek 
naar muzikanten uit de 
omgeving van Loil en Didam. 
Het moet een mix worden van 
ervaren en beginnende, 
(on)bekende muzikanten. 
Zangers, zangeressen, 
gitaristen, drummers, blazers 
en bassisten, maar ook 
groepen die graag op het 
podium willen laten zien wat ze 
kunnen, mogen zich 
aanmelden voor het 

evenement. We staan daarbij open voor alle muziekstijlen. De deelnemers 
worden uiteraard professioneel begeleid door een basisband.  
 
Ben jij of zijn jullie die artiesten die zich graag willen presenteren op het 
Loilse Pop-podium, dan zijn we op zoek naar jou!! Dus meld je alvast 
aan…   Inschrijven kan tot en met 15 mei 2022 via de site of met een 
mailtje naar amicitia@amicitia-loil.nl. 
Verdere info volgt via www.amicitia-loil.nl, de facebookpagina van Amicitia 
en natuurlijk de Kontaktraad en regionale pers.  
Het wordt weer fantastisch! 
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Hart van Loil TV 

Wij zijn gestart met de voorbereidingen van de uitzending 
zondag op 27 maart a.s. Wij hopen voor u weer een leuk programma neer 
te zetten met de volgende items: 

• Vervlogen tijden in Loil 
• Loilse in het buitenland 
• Update ’t Hart van Loil 

 
Bent u benieuwd welke Loilse in het buitenland zitten of naar herinnering 
aan Loilse middenstand van weleer? U kunt dit zien via het kanaal van 
Regio8 tussen 14.00 tot 20.00 uur. 
Later kunt u dit terug kijken via YouTube – Regio8 – Hart van Loil TV. Hier 
kunt u ook de items uit de vorige uitzendingen terug kijken.   
 
De volgende uitzending is te zien op zondag 22 mei 2022. Mocht u een 
idee hebben voor een leuk item, dan horen wij dat graag! U kunt ons 
mailen via: hartvanloiltv@gmail.com. 
Veel kijkplezier!! 

Dringend gezocht:

Barvrijwilligers!
Wil jij ons een helpende hand bieden 

en sta jij ook graag een keer aan de andere kant van de bar?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij of ken jij die persoon (16 jaar of ouder) die eens in de 4 weken
 een dagdeel de bar zou willen draaien?

Neem dan voor meer informatie contact op met:
simone.verbeek@hartvanloil.nl
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5 Maart 2022: Geen Podcast, maar Loilse 
Kiescast 

 
Zaterdag 5 maart 2022 organiseert de dorpsradio Loil de Loilse Kiescast. 
Vanaf 16.00 uur kunt u live op YouTube via het kanaal ‘Loil Online’ de 
uitzending bekijken. De Loilse Kieskast is een podcast met een knipoog 
waar de (Loilse) kandidaten hun inhoudelijke punten voor Loil kunnen 
bespreken en waar we de (Loilse) kandidaten beter kunnen leren kennen.  
 
De podcast zal dan ook geen doorsnee debat zijn maar eerder een open 
gesprek met hier en daar een humoristische knipoog. De Loilse Kiescast 
wordt live uitgezonden vanuit het café van de Papegaai. Het café zal 
tijdens de uitzending gewoon geopend zijn dus u bent ook van harte 
welkom de podcast live in het café te volgen.  
Kom zaterdag 5 maart naar de Papegaai, kijk live via YouTube of kijk terug 
via het kanaal ‘Loil Online’.  
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Van de Loilse CDA- kandidaten 
 
Beste ontvanger van de Kontaktraad,  
Het zal u vast niet ontgaan zijn, door de vele spandoeken, borden, posters, 
teksten en beloftes, maar op (14-15) 16 maart zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Merel Balduk. Dochter van Wilco van 
Willy de schilder Balduk en van Gerda van Mientje van Boertje Smits. 
Aankomende verkiezingen sta ik als Loilse op plek 5 voor het CDA 
Montferland.  
Ook Martijn Peters, niet Peters van Naatje maar van Peters- Schuurman, 
staat als Loilse op de lijst van het CDA op plek 9. 
 
Vier jaar geleden ben ik na de verkiezingen van 2018 fractievolger 
geworden van het CDA. Hier en op mijn Bestuurskunde opleidingen heb ik 
veel mogen leren, hoe het wel moet maar ook hoe het niet moet en wat 
beter kan. Mijn opgedane kennis en ervaring ga ik graag voor u en onze 
gemeente inzetten. Martijn is in de politiek een nieuw gezicht maar brengt 
de nodige kennis over logistiek, economie en werkgelegenheid mee vanuit 
zijn werk in de logistiek. Ook hij wil die graag inzetten voor de vooruitgang 
van onze gemeente.  
 
Het CDA Montferland is geen one-issue partij. Het CDA Montferland 
bestaat uit een groep lokale mensen met bindingen aan alle kernen van 
onze gemeente. Wij kijken vooruit naar het bredere plaatje maar houden 
oog voor de unieke kwaliteiten van elke individuele kern, want dat is wat 
Montferland zo bijzonder maakt.  
 
Wij bouwen niet enkel huizen, wij bieden een thuis. Wij willen niet alles 
volbouwen om te wonen zonder ruimte over te houden om te leven. Wij 
willen graag huizen bouwen in Loil voor jong en oud, naar behoefte.  
 
De kracht van Loil zit in de mensen die het dorp dragen. Die de 
verenigingen in stand houden. Die evenementen organiseren. Die hun 
eigen tijd besteden aan het laten sporten van een ander. Die hun eigen 
leefomgeving op orde houden. Die je een Kwazzelkruutje aanbieden in de 
kroeg of kantine. Die een praatje met je maken tijdens het carnaval, het 
schuttersfeest, de sfeermarkt, koningsdag of op het schoolplein. In Loil 
kunnen we heel veel zelf en daar zijn we trots op!  
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Tuin en Parkmachines

Doesburgseweg. 1c
6941SJ   Loil - Didam 

06-23498321
gerrierasing@gmail.com

Gerrie Rasing
Handel en Reparatie
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(Vervolg: Van de Loilse CDA- kandidaten) 

De gemeente moet er zijn om ons te ondersteunen waar we net dat extra 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, waar we wel hulp nodig hebben. 
Daar zou het in de politiek over moeten gaan. Dat is waar wij voor staan. 
Saamhorigheid. Een vriendelijke groet maar ook kunnen zeggen waar het 
op staat. Ambitieus maar realistisch.  
 
Waar Martijn en ik hard aan gaan werken is het creëren van een 
gemeenteraad waar u vertrouwen in heeft. Politiek moet een strijd zijn om 
ideeën, niet om identiteiten of individuen. Dat is Montferland-onwaardig 
en al helemaal Loil-onwaardig. Wij gaan vertrouwen bouwen en verbinden 
voor de generaties van nu en de toekomst.  
 
Wat uw politieke voorkeur ook is, ga (14-15) 16 maart stemmen. Stem op 
een persoon waarvan u het vertrouwen heeft dat diegene een waardig 
bestuurder zal zijn van onze mooie gemeente. Uw stem telt.  
Vriendelijke groet, 
 
Ook namens Martijn Peters en de rest van CDA Montferland, 
Merel Balduk 
Lijst 1, nummer 5 
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Een Heldere gemeenteraad 
 
Het is bijna 16 maart, de dag waarop u voor de komende 
4 jaar voor Loil en Montferland kunt stemmen. 
Ik roep u allemaal op om dat in ieder geval te doen. En natuurlijk hoop ik 
op uw Heldere keuze. Het kan u in Loil (en in Didam) niet ontgaan zijn  dat 
Helder meedoet als lijst 7 aan de gemeenteraads- verkiezingen.  
 
Overal zie je die mooie Heldere doeken. Volgens afspraak met alle andere  
politieke partijen altijd op privé grond. Op grond van de gemeente mocht 
dat absoluut niet.  
Daarom was ik zo verheugd met aangeboden plekken waar historisch 
gezien vroeger vaak een andere kleur gekozen werd. Dat zegt toch ook 
wel iets. Dat is mooi, mensen willen blijkbaar iets anders, iets nieuws. 
 
Ik zou hele Kontaktraden vol kunnen schrijven om u te vertellen wat er de 
afgelopen 4 jaar allemaal is gebeurd, maar ik geloof niet dat u daar op zit 
te wachten.  
Het heeft ook niet zoveel zin, ik heb in ieder geval van heel dicht bij gezien 
hoe ik het niet zou willen, en hoe het in mijn ogen anders zou moeten en 
zeker ook kan.  
Het belangrijkste? Dat u (weer) vertrouwen krijgt in de gemeente en de 
politiek. En dat de mens weer centraal komt te staan. Want meer is het 
niet, uiteindelijk gaat het om u.  
Ik sta te popelen om, met andere, zorgvuldig gekozen kandidaten van de 
Helder lijst, na 16 maart aan de slag te gaan. Voor u, voor Loil en voor 
Montferland. 
 
Ga dus stemmen op 16 maart. Is het voor u lastig om bij het stembureau 
te komen of is vervoer daarnaar toe een probleem? Laat het ons weten, 
we rijden op 16 maart de hele dag rond in Montferland met onze 
stembus. Uiteraard zonder verplichtingen. 
We zijn immers de partij die gewoon doet! 
 
Rob Mos 
Helder Montferland  (robmos@helder-montferland.nl )  
06-48 77 77 79 
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Aanleveren kopij Kontaktraadboekje 
Wij prijzen ons gelukkig met de hoeveelheid kopij die ook 
voor deze uitgave van het Kontaktraadboekje is aangeleverd. Voor de 
praktische verwerking enkele richtlijnen voor de aanlevering van kopij en 
dat voor de activiteitenagenda: 
• Aanleveren via het e-mailadres redactie@loil.nl; 
• Uiterste aanlevertijdstip is de laatste werkdag, voorafgaand aan de 

maand van uitgave. Let op: in januari en augustus komt geen boekje 
uit;1 

• Tekstbestanden in Word, geen opmaak; 
• Foto’s als apart bestand aanleveren, dus niet in de tekst. Vermelding 

van naam fotograaf en eventueel onderschrift; 
• Items voor de activiteitenagenda dienen apart aangeleverd te 

worden. Het is ondoenlijk om deze elke keer uit de aangeleverde 
kopij te filteren. 

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde kopij en foto’s al 
dan niet te plaatsen. Bijvoorbeeld als kopij of foto’s 
• anoniem wordt aangeboden; 
• om welke reden dan ook niet verwerkbaar is (natuurlijk zoveel 

mogelijk in overleg met de aanbieder); 
• te laat wordt aangeboden; 
• de informatie onvoldoende of geen ‘Loil-waarde’ heeft en/of 

irrelevant wordt geacht (een en ander ter beoordeling van de 
redactie); 

Laat het ons weten als er opmerkingen over het plaatsen van berichten 
zijn? 

Kontaktraad Loil 
Redactie: redactie@loil.nl 
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Activiteitenagenda Loil 
Maart: 
8 Inloop SPOL 
8 Oefenavond vendeliers 
9 Montferlands Lijsttrekkersdebat 
12 Vrolijke Drammers, Halfvastenbal met 'Wir sind SPITZE' 
13 Angerlo Vooruit - Sv. Loil 
15 Inloop SPOL 
15 Oefenavond vendeliers 
16  Gemeenteraadsverkiezingen 
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 
April: 
1 Feestavond 10 jaar survival Loil 
3 Sv. Loil - Sp. Doesburg 
7 Voorjaarsvergadering schuttersgilde Loil-Vooruit 
9 Oudervereniging Daltonbassisschool: Ophalen oude kleding 
10 Sv. Basteom (Steenderen) - Sv. Loil 
15 Sjors Sportief boomstam hakken bij schuttersgilde Loil-Vooruit 
17, 18 Pasen 
17 ,18 Joop Boxstart Bend in ’t Hart van Loil 
18 Sv. Loil - Angerlo Vooruit 
19 Gezamenlijke oefenavond schuttersgilde Loil-Vooruit 
20 Lovida: Uitstapje 
20 Samen eten, SPOL 
22, 23 Vrolijke Drammers: Prins(es) Reveal Show 
24 Kringdag Montferland in Nieuw-Dijk 
24 Sprinkhanen - Sv. Loil 
27 Koningsdag 
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Met passie gemaakt

www.smaakvolsmaak.nl - info@smaakvolsmaak.nl - 06 - 33 56 46 46 - Loil-Didam

catering kooklokaal visspecialiteiten

Catering  •  Foodtrailer  •  Kooklokaal   
Visspecialiteiten van den Berg
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