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De Kontaktraadkalender  
komt er weer aan 
 

Tom en Paul van Alst 
hebben er voor ook voor 
komend jaar weer een 
prachtige 
Kontaktraadkalender van 
gemaakt met mooie 
historische foto’s.  
Omdat de toneelvereniging 
van Amicitia in 2023 haar 
eeuwfeest viert, sieren zij 
de voorkant. De bezorgers 
van dit boekje bieden u met 
dit informatieboekje van de 
Kontaktraad deze  kalender 
aan.   
De, hopelijk positieve, 
opbrengsten van de 
kalender worden gebruikt 
om de kosten van de 
Kontaktraad te dekken.  
 

 
De prijs van de kalender bedraagt € 8,00. Hij is niet alleen leuk voor uzelf, 
maar bijvoorbeeld ook een leuk cadeau voor Sinterklaas, Kerst of bij een 
andere gelegenheid voor een familielid of bekende. 
Mochten de bezorgers u gemist hebben of wilt u nog een extra kalender 
kopen, dan kan dit via een van de bestuursleden van de Kontaktraad of 
via e-mail aan kontaktraad@loil.nl.  
  

LO IL Ka lender 2023

AMICITIA 100 JAAR TONEEL

Pastoor Inden was in 1913 initiatief-
nemer voor de oprichting van
Muziekvereniging Amicitia. In 1922
nam hij het voortouw om een
‘RK Vereenigingsgebouw Loil’ te
realiseren. Het gebouw bevatte een
prachtige, vaste toneelpodium
(zie foto).
Dat een jaar later muziekvereniging
Amicitia met een toneelafdeling
startte, was geen toeval.
In 2023 bestaat de toneelafdeling
exact honderd jaar.

Vele toneelvoorstellingen hebben
plaatsgevonden, zo ook deze groep
uit de jaren 50. De volgende namen
staan op de achterzijde van de origi-
nele foto: Willem Scheerder, Berend
Scheerder, Hent te Dorsthorst,
Everard Tiemes, Drikkus Bloem,
W. Hendriks, Willem Brandts,
H. Kaldenhoven, Eef Scheerder.

Uitgave: Stichting Kontaktraad Loil

Het fotomateriaal voor deze kalender is
samengesteld in samenwerking met de
Oudheidkundige Vereniging Didam.
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Buurtwhatsapp, meld je aan 
Als de donkere dagen aanbreken, gebeuren er 
weer meer dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. 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!!  
Stuur een mail naar kontaktraad@loil.nl met uw naam, adres en 06- 
nummer. U wordt dan door de beheerder opgenomen in de Buurt 
Whatsapp- groep van uw straat. 
 
Hieronder de gegevens van de verschillende groepen en de namen van de 
beheerders: 
Holthuizen 
Beheerder: Maya Theijssen- Coenen 
 

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

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

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

Kern-Oost: Wehlseweg vanaf hoek Kloosterstraat, Doetinchemseweg, 
Kloosterstraat 
Beheerder: Etienne Kaptein 
 

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

Wijk-Zuid: Schuttersstraat, Vendeliersstraat, Tamboerstraat, Saluutstraat, 
Bielemanstraat  
Beheerder: Inge Raben- Wenting, 
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’t Hart van Loil genomineerd als 
dorpshuis van het jaar 
Sinds 4 jaar organiseert Omroep Gelderland samen met de 
provincie Gelderland en de Leefbaarheids-alliantie de verkiezing voor het 
dorpshuis van het jaar. Het thema voor dit jaar is herbestemming. De jury 
koos uit 16 aanmeldingen ’t Hart van Loil als één van de 5 genomineerden 
voor de titel van 2022. 
 

Het deelnemen aan deze verkiezing is 
een heel traject. 19 en 20 september 
jongstleden zijn de eerste 
televisieopname gemaakt. Martin 
Tiemessen en Tonnie Peters 
beoordeelden met de 
vertegenwoordigers van de andere 
dorpshuizen elkaars dorpshuis. Dit is 
een lastige klus. Zo is de Kei in 

Steenderen gevestigd in een voormalig schoolgebouw en richt zich 
voornamelijk op welzijnstaken. In Vasseveld werkt het met  enkele vaste 
krachten vrijwel commercieel.  
Het bezoek aan de verschillende dorpshuizen leverde een aantal 
praktische tips voor ’t Hart van Loil op. Ook uit de gesprekken met de 
anderen onderweg werd veel geleerd 
 
Naast het bezoek aan de andere dorpshuizen maakt Omroep Gelderland 
een hele dag opname in elk dorp. Het thema van die dag is  ‘Samen eten’. 
Op woensdag 28 september kwam presentatrice Angelique Krüger met 
haar  opnameteam in Loil. Samen met Geert Wanders ging zij naar Nieuw- 
Wehl. Hier bereidde het kookteam van Elver het maandelijkse diner voor 
het Seniorenplatform Loil (SPOL). Zeker de aanwezigheid van Angelique 
Krüger leidde tot groot enthousiasme van de Elver- cliënten. 
 
Met hulp van de vrijwilligers Jos en Riet werd de maaltijd in de voormalige 
kerk vlot opgediend. Terwijl iedereen genoot van de kippensoep, de nasi 
en de bavarois, interviewde Angelique verschillende Loilenaren. Dit 
leverde mooie gesprekken op. 
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(vervolg: ’t Hart van Loil genomineerd als dorpshuis van het jaar) 
Na het diner trok Angelique met de regisseur, de cameraman, en de 
geluidsman Loil in. Onderweg en bij de petanquebaan op de Korenakker 
sprak het team mensen aan en maakte opname.  
Ondertussen arriveerde Jan Troost in Loil. Hij is gehandicapt en zit in een 
rolstoel. Hij beoordeelt de toegankelijkheid van de dorpshuizen. Zoals 
verwacht had hij met name over de Zomp opmerkingen. Maar ook tips. 
Logisch, want we willen niet voor niets nieuw bouwen. Juist hiervoor zijn 
de opmerkingen van Jan Troost heel bruikbaar 
 
De vertegenwoordigers van de andere dorpshuizen waren vol 
bewondering over onze voormalige kerk, de organisatiestructuur en de 
vordering van de plannen. Van de Zomp was het voor iedereen duidelijk 
dat nieuwbouw of grondige renovatie geen overbodige luxe is. Ook het 
opnameteam was zeer te spreken over het dagje Loil. Voor de uitslag is 
het afwachten. Maar ’t Hart van Loil doet met de deelname veel extra 
kennis op. Daarnaast zet de publiciteit ons dorp weer flink op de kaart.  
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
 
Het vervolg: 
12 oktober: Opname en bezoek van de vakjury in Loil 
27 oktober:  Openstelling van de digitale publieksstembus tot 9 

december: https://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/stem/ 
Hiermee kun je als publieksjury jouw stem uitbrengen 

3 november: Uitzending Omroep Gelderland geheel geweid aan Loil 
9 december: Sluiting digitale publiekstembus 
10 december: Finale en bekendmaking uitslag  (zie hieronder) 
15 december: Uitzending finale op Omroep Gelderland 
 

Zaterdagmiddag 10 december a.s. wordt in de studio van 
Omroep Gelderland in Arnhem het Dorpshuis van 2022 

bekend gemaakt. 
Vanuit Loil kunnen wij daar met 40 personen bij zijn. 
Meld je aan via een e-mail naar info@hartvanloil.nl  

en ga mee! 
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Energietoeslag,  
de moeite waard om te controleren! 
Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming 
in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag 
is € 1.300,00 per huishouden en is éénmalig. Inwoners die reeds € 800,00 
energietoeslag hebben ontvangen zullen nog € 500,00 extra toeslag 
ontvangen later dit jaar. 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Montferland als u op 
de datum van aanvraag: 

• 21 jaar of ouder bent; 
• in de gemeente Montferland woont; en 
• een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning heeft; en 
• een laag inkomen heeft.  

Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm, uw vermogen telt niet mee. 
 

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantiegeld 
Gezinssamenstelling 21 tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd 
Alleenstaand € 1323,38 € 1470,80 
Samenwonend/gehuwd € 1888,84 € 1992,43 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op datum van aanvraag: 
18, 19 of 20 jaar oud bent; student bent en studiefinanciering (WSF 2000) 
ontvangt en niet zelfstandig woont; in een instelling woont (zorg- of 
verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); 
alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen 
huishouden heeft. 
 

Het zijn netto bedragen inclusief vakantiegeld. 
Huur en zorgtoeslag worden niet meegenomen als inkomen. 
 

Bovenstaande informatie is overgenomen van Gemeente Montferland. 
Kijk op www.montferland.info voor meer info en voor het aanvragen van 
de toeslag. 
 
Kontaktraad Loil informeert u over de mogelijkheid, echter is zij geen 
partij bij het aanvragen of verdere afhandeling. 
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VAN JE GAS AF?
Naast witgoed hebben wij nu ook infraroodverwarming in ons assortiment. Met 
infraroodverwarming kun je je huis zonder gas verwarmen en je bespaart op je 

energierekening.Veel meer informatie staat op onze nieuwe site:

WWW.VANJEGASAF.NL
BEL OF APP 06-386 375 83

WWW.SWEERSWITGOED.NL

VAN JE GAS AF?
Naast witgoed hebben wij nu ook infraroodverwarming in ons assortiment. Met 
infraroodverwarming kun je je huis zonder gas verwarmen en je bespaart op je 

energierekening.Veel meer informatie staat op onze nieuwe site:

WWW.VANJEGASAF.NL
BEL OF APP 06-386 375 83

WWW.SWEERSWITGOED.NL

VAN JE GAS AF?
Naast witgoed hebben wij nu ook infraroodverwarming in ons assortiment. Met 
infraroodverwarming kun je je huis zonder gas verwarmen en je bespaart op je 

energierekening.Veel meer informatie staat op onze nieuwe site:

WWW.VANJEGASAF.NL
BEL OF APP 06-386 375 83

WWW.SWEERSWITGOED.NL

SWEERS
WITG     ED.nl

 Achterhoek & Liemers. .

VAN JE GAS AF?
Naast witgoed hebben wij nu ook infraroodverwarming in ons assortiment. 

Hiermee kun je iedere woning zonder gas verwarmen en besparen op je energierekening. 
Alle informatie is te vinden op onze nieuwe site met als voorbeeld onze eigen woning 

uit 1974  (waarbij we onze energierekening hebben gehalveerd!). Zie hiervoor:

WWW.VANJEGASAF.NL

  

Ophaaldagen oude kleding  
Ook dit schooljaar komen wij weer graag uw oude 
kleding ophalen op: 

• Zaterdag 19 november 2022 
• Zaterdag 15 april 2023 
• Zaterdag 17 juni 2023 

De ingezamelde kleding wordt hergebruikt in ontwikkelingslanden. 
Kleding graag in stevig afgesloten zakken en goed zichtbaar voor uw huis 
klaar zetten. Dan komen wij op genoemde dagen  
vanaf 10.00 uur bij u langs. Opbrengst van de kleding gaat volledig naar de 
Oudervereniging, zodat we leuke activiteiten met de kinderen van de 
Dalton Basisschool St. Jozef kunnen doen. 
 
Wat mag wel mee: 
Bruikbare kleding & huishoudelijk textiel (heel en schoon), bruikbare 
schoenen (alleen paren) en mooie knuffels. 
 
Wat mag niet mee: 
Kapotte of vieze kleding/knuffels/huishoudelijke textiel, tapijt, kapotte 
schoenen, textielsnippers, kussens, matrassen, dekbedden. 

 
Noteer de genoemde data in uw agenda, alvast bedankt! 
 
Oudervereniging Daltonbasisschool St. Jozef 
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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

Toneelgroep Amicitia trapt af voor 100- 
jarig jubileum 
De toneelgroep van Amicitia bestaat in 2023 honderd jaar. Om 
dit bijzondere jubileum te vieren, speelt de vereniging in maart 
en april drie keer het muzikale blijspel Bloesems. Niet alleen met de 
huidige toneelgroep, maar ook met spelers die veertig jaar geleden voor 
het laatst op het podium stonden.  
“We hebben een hele grote groep, die bestaat uit 25 spelers”, vertellen 
Sabine Bolder en Willem Duis, die al sinds jaar en dag de regie van de 
voorstellingen doen. “Het merendeel heeft al jaren niet meer op het 
podium gestaan. Daarom hebben we de regiegroep dit keer uitgebreid 
met twee personen, Rosalien Branderhorst en Marjo Berentzen. Marjo is 
er bij, omdat muziek dit keer onderdeel is van het blijspel.” 
Muziek en dans 
Zij heeft ook het openings- en slotlied geschreven. Daarnaast begeleidt ze 
samen met Carl Lankveld, waarmee ze het duo Orgelgeschut vormt, de 
voorstelling muzikaal. Het duo krijgt daarbij ondersteuning van de 
muzikanten van Amicitia. “Bloesems is van origine een revue, maar wij 
doen maar één dans en dan mag je het geen revue meer noemen”, zegt 
Bolder. “Wij hebben daarom een muzikaal blijspel gemaakt.” De dans 
wordt uitgevoerd door een dansgroep uit Wehl. “Normaal gesproken doen 
we zoveel mogelijk met eigen Amicitia-leden. Maar omdat dit een 
bijzonder jaar is, hebben we de hulp van andere experts ingeroepen.”  
Zo krijgt de toneelgroep dit keer ook ondersteuning bij het ontwerp en de 
bouw van de decor. Duis: “Daar hebben we Edwin van Onna voor 
gevraagd. Die brengt de nodige extra creativiteit mee. Daarbij zijn de 
uitvoeringen nu voor het eerst in de kerk. Het podium, geluid en licht zijn 
hier allemaal anders. Dat maakt het best spannend. Zelfs de tribune 
moesten we aanpassen. Die was te breed voor de kerk. Maar dat hebben 
we in het voorjaar al gedaan, voor de voorstelling van Joop Boxstart.” 
Verhaal 
Bloesems werd ooit geschreven voor een toneelgroep in Hengelo (O), die 
ook jubileerde. Amicitia heeft het deels aangepast en er zo een Loilse 
versie van gemaakt. “Er zit wat minder dans en zang in, zodat het wat 
eenvoudiger is geworden voor de tonelisten”, zegt Duis. “Anders hadden 
de oud-spelers niet mee kunnen doen en dat wilden we juist wel heel 
graag.” 
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(Vervolg: Toneelgroep Amicitia trapt af voor 100-jarig jubileumjaar) 
Het blijspel speelt zich deels af in Loil en deels in Amsterdam. Daar beleeft 
het oranjecomité jaarlijks zijn twee hoogtepunten, het uitstapje naar 
Amsterdam en de lokale viering van Koninginnedag. In de hoofdstad 
maken ze de dolste avonturen mee. Na een rondvaart door de grachten 
komen ze zelfs in de ‘It’ terecht. Er bloeien ook romances op. Zo ziet een 
Loilenaar wel wat in een Amsterdamse souvenirverkoopster. Terug in Loil 
blijkt dat de koningin haar Koninginnedag in het dorp wil doorbrengen. 
Dat brengt de gemoederen danig in beweging. 
Bolder: “Het is een heel toegankelijk stuk voor zowel de spelers als het 
publiek. Het wordt echt een avondje ouderwets lachen. De repetities zijn 
al hilarisch.” Deze zijn op 12 september gestart en vinden elke 
maandagavond in het zaaltje van De Papegaai plaats. Maar ook deze zijn 
anders dan anders. “We oefenen eigenlijk nooit met z’n allen”, vertelt Duis. 
“Daar is de groep te groot voor. Bovendien hebben we drie of vier 
figuranten. We hebben daarom een schema gemaakt van wie wanneer 
speelt.” 
Website 
De voorstellingen zijn op 26 en 29 maart en 1 april. Alle informatie 
hierover is binnenkort te lezen op de vernieuwde website van muziek- en 
toneelvereniging Amicitia. Hierop worden onder andere ook alle oud-
spelers voorgesteld. Bolder: “Mirna Driessen (grafisch vormgever) zet op 
dit moment de laatste puntje op de ‘i’. Mooi op tijd voor ons jubileum en 
voor het jubileum van de muziekvereniging, die volgend jaar 110 jaar 
bestaat!” 

Foto: V.l.n.r.  
Marjo Berentzen,  
Willem Duis,  
Rosalien Branderhorst 
en Sabine Bolder 
vormen dit jaar de 
regiegroep bij de 
toneeluitvoeringen 
van Amicitia.  
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Even voorstellen:  
De bewoners van Weemstraat 60D 
 
 
Buiten wonen rondom Didam, 
dat kan zeker in deze buurt. De 
woning aan de Weemstraat ligt 
in een betrekkelijk rustige en 
kindvriendelijke buurt met 
relatief veel gezinnen. Hier heb 
ik kennis mogen maken met 
Donny Pastoors en Rianne van 
den Berg, die elkaar via sociale 
media hebben leren kennen en 
hier sinds afgelopen maart 
wonen met hun 3 kinderen 
Tess, Noud en Jace. 
 
Donny komt van oorsprong uit 
Wehl en werkt als 
werkorganisator bij Koenders 
Totaalbouw in Duiven en 
houdt zich hierbinnen bezig 
met het zakelijk vastgoed. Een 
verhuizing naar Loil lag dus 
redelijk voor de hand, zeker 
met de wens om een eigen huis te kunnen bouwen. Maar je moet het 
uiteraard wel treffen en per toeval reden Donny en Rianne langs het 
braakliggend terrein en daarmee was de interesse gewekt. 
 
Een telefoontje met de verkopende partij leerde het stel dat er ruime 
interesse was en dat het achteraan in de rij aansluiten was, de hoop leek 
daarmee verdwenen. Maar soms kan het vreemd lopen en na enige 
weken was daar toch het bericht dat het kavel nog beschikbaar was. Het 
gedane bod werd geaccepteerd en daarmee werden zij in februari 2021 
eigenaar van de grond. 
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(Vervolg: Even voorstellen) 
En dan begint het proces van ontwerp, bouwen en realiseren. Het 
bestemmingsplan liet zien op welke plek de woning moest komen te 
staan, o.a. rekening houdend met de molenbiotoop, d.w.z. de omgeving 
waarmee de molen in relatie staat, vrije windvang etc. Zo mocht de 
woning bijvoorbeeld niet hoger dan 7 meter zijn. Het casco gebouw heeft 
Donny bedacht en het resultaat is prachtig en ook nog volledig 
energieneutraal. 
 
Binnenshuis is duidelijk de visie van Rianne zichtbaar, mooie materialen 
en prachtig op elkaar afgestemd. Zij gaat zich binnenkort bezig houden 
met de studie voor binnenhuis architectuur en zodra dit komend jaar is 
afgerond voor haarzelf beginnen. Daarnaast werkt zij momenteel bij 
Rabelink in Wehl. Het mooie van de huidige banen en ook binnenkort het 
voor haarzelf beginnen zijn de flexibele werktijden en het op die manier 
samen kunnen opvangen van de kinderen. 
 
De kinderen zijn ook al actief en geïnteresseerd op sportief gebied, Tess 
zit bij de dansmarietjes en Noud kan niet wachten tot hij bij SV Loil kan 
gaan voetballen. Het gezin staat open voor de mooie activiteiten die 
allemaal in Loil georganiseerd worden. 
 
Na een lekkere vakantie in Zeeland deze zomer, staat nog een nieuw te 
bouwen schuur op de planning. En dan genieten van dit prachtige plekje, 
waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen in de mooi aangelegde 
tuin. 
_____________________________________________________________________ 
Wonen jullie sinds kort in Loil en wil je je ook eens 
voorstellen?  
Neem dan contact op met Karin: karingeven@kpnmail.nl 
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Via livestream vieringen volgen:  
Als parochie H. Gabriel blijven wij u de mogelijkheid bieden 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 .  
De aantallen voor fysiek bezoeken van de kerkdiensten zijn opgeheven. 
Voor openingstijden zie het Montferland Journaal.  
De basisregels blijven we nog wel steeds acht nemen zijn  :  
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. 
     
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. 
 
Viering doordeweeks pastorie Loil  
Deze vieringen vinden weer plaats eenmaal per maand op een vrijdag om 
9.00 uur en de data voor 2022  zijn :  
Vrijdag 14 oktober 
Vrijdag 18 november 
Vrijdag 16 december 

Voor als u vervoer wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met Annemie 
Giesen tel. 0316-225103 of Tineke Dijkman tel. 0316-224254. 

 

Geloofskern O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen Loil 
Bezoekadres:  Wehlseweg 38,6941 DM 

 Loil-Didam  
 email : olvloil@parochiegabriel.nl       
Tel. 0316 - 223272 
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Tuin en Parkmachines

Doesburgseweg. 1c
6941SJ   Loil - Didam 

06-23498321
gerrierasing@gmail.com

Gerrie Rasing
Handel en Reparatie

(Vervolg: Geloofskern O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Loil) 
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. 
Gabriel blad   
De 5e editie van dit jaar wordt omstreeks 18 oktober dit jaar rondbezorgd. 
Mocht u het niet ontvangen hebben laat het dan even weten.   
Kerkbalans jaar 2022  
In de periode van 15 t/m 29 januari 2022 dit jaar was er weer de jaarlijkse 
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 
toezeggingen t/m 30 september waren € 9.200,--  en hiervan is groot deel 
al binnen. Mocht u het nog niet gedaan hebben ;  u kunt uiteraard deze 
formulieren  zelf inleveren op de pastorie te Loil (Hart van Loil) of 
parochiecentrum te Didam.   
Graag zien we wel van een ieder een antwoord/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 2022 en om onze 
ledenadministratie op te schonen. Werkgroep kerkbalans Loil / Didam 
Allerzielenviering 2022   
Op 2 november 2022 is er weer een allerzielenviering in ’t Hart van 
Loill.Aanvang : 19.00 uur noteer het alvast in uw agenda. Namens 
avondwake werkgroep. 
Ook is het weer mogelijk kaarsen voor Allerzielen weer op ons kerkhof te 
kopen zoals ook gewend bent als eerdere jaren.  Verder is het kerkhof in 
de avond verlicht zodat een ieder  op eigen gelegenheid in stilte  wie dat 
wens een bezoek kan brengen . 
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. 
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Hart van Loil 
In het weekend van 9 – 10 – 11 september 2022 
was het dan eindelijk zover. De opening van het 
culturele seizoen 2023 en ook de officiële opening van ‘t Hart van Loil.  
Het begon vrijdagmiddag met een heerlijk diner voor de leden van SPOL 
en de ouderen van Loil. Vrijdagavond hield de Loilse jeugd zich bezig met 
Archery Tag, de Loilse Escape Room en het abseilen van de kerktoren. 
Zaterdagavond stond Papa Di Grazzi op het feestprogramma.  
 
En zondagmiddag transformeerde de Loilse Nachtwacht zich tot het Hart 
van Loil. We kiezen er dit keer voor om geen tekstueel verslag maar een 
beeldend verslag te doen.  
 
We bedanken iedereen die tijdens een van de activiteiten aanwezig is 
geweest of op een andere manier een bijdrage aan het feestweekend 
heeft geleverd. 
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Hairstyling06-29343114
Prinses Irenestraat 19, Loil - Didam 
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CDA Montferland 
 
Beste lezer van de Kontaktraad, 
 
Ook voor de Montferlandse politiek is de zomervakantie 
alweer een tijd voorbij. Tijdens de vakantie hielden wij onze oren en ogen 
open voor wat er speelt in de gemeente.  
‘Koude toeslag’ 
Wij merken dat vele verenigingen, net als vele huishoudens, gebukt gaan 
onder de stijgende energieprijzen. Waar er landelijk gesproken wordt om 
de lastendruk bij huishoudens te verlagen zagen wij dat verenigingen en 
sociale en/of culturele organisaties die bestaan met een accommodatie, 
dorpshuis of kantine buiten de boot dreigden te vallen. Wij vinden dat de 
stijging van de energiekosten er niet toe mag leiden dat verenigingen in 
onze gemeente hun sport- en sociaal/culturele activiteiten niet meer uit 
kunnen voeren. Vandaar dat wij het college opgedragen hebben voor eind 
2022 te komen met een regeling, zodat de activiteiten van onze 
verenigingen gedurende de koude maanden niet in gevaar komen. Bij de 
totstandkoming van de regeling zal er zoveel mogelijk met de 
verenigingen gesproken worden in een streven naar een ‘oplossing op 
maat’. Wij zijn trots om te zien dat alle partijen zich in onze motie hebben 
kunnen vinden en we deze raadsbreed aan hebben kunnen nemen. De 
gemeente is naar aanleiding hiervan begonnen met het ophalen van 
zorgen bij de verenigingen. Ik moedig dan ook graag alle (Loilse) 
verenigingen aan hierop in te gaan wanneer zij problemen ondervinden 
door stijgende energielasten.  
 
Woningbouw 
Woningbouw had en heeft onze aandacht. Onder het vorige college en in 
de vorige raadsperiode heeft de gemeente al in vijf kernen gronden 
aangekocht, bedoeld voor woningbouw. Ondanks dat er nog geen 
definitieve plannen openbaar zijn voor gemeentelijke 
woningbouwplannen in Loil, horen ook wij geluiden dat we in Loil 
ontwikkelingen mogen verwachten. Als CDA Montferland hebben wij 
gevraagd binnen welke termijn wij als inwoners van Loil duidelijkheid 
kunnen verwachten. 
  

Vervolg CDA Montferland  
 
 De portefeuillehouder heeft ons tijdens de vergadering van 29 september 
toegezegd dat hij hoopt voor het eind van het jaar duidelijkheid te kunnen 
geven. Wij volgen de ontwikkelingen scherp en zodra hierover meer 
bekend is zullen we dit met u communiceren. Daarin verwachten wij dat 
ook in Loil een uitgebreid participatietraject gestart gaat worden waarin zo 
veel mogelijk recht wordt gedaan aan uw wensen.   
Betrokken 
De aankomende maand zal met name de begroting voor 2023 besproken 
worden. De begroting is niet alleen belangrijk voor de gemeente als 
organisatie, maar bepaalt ook onder andere wat er het aankomende jaar 
wordt gedaan voor u als inwoner. De begroting kunt u online bekijken via 
begroting.montferland.info. Mocht u ideeën hebben voor de begroting 
dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik vind het van belang dat eenieder die 
dat wil, de mogelijkheid heeft zich te verdiepen in wat er bestuurlijk speelt 
in Montferland. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, hou dan ook onze 
Facebook- en Instagrampagina in de gaten, net als onze website 
cda.nl/gelderland/montferland. Hier publiceren wij informatie over wat er 
op de agenda staat, waar u de inhoudelijke stukken kunt vinden, alsook 
uitleg over het vergadersysteem. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn deze 
digitale kanalen te volgen maar wilt u zich hier wel in verdiepen, neem dan 
vooral contact met mij op. Samen kunnen we kijken naar de meest 
passende manier om u op de hoogte te houden van wat er speelt in onze 
gemeente.  
 
Tot de volgende editie van de Kontaktraad. 
 
Vriendelijke groet, 
Merel Balduk 
Tel: 0620465754 
E-mail: m.balduk@montferland.info 
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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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Activiteitenagenda Loil:  
Oktober: 
4 Inloop Spol 
8 Bielemantreffen in Greffelkamp 
11 Inloop Spol 
14 Doordeweekse viering Parochie Gabriel in Loil 
18 Inloop Spol 
19 Lovida, Country Dancers de Cripple Creeks 
20 Najaarsvergadering schuttersgilde Loil-Vooruit 
22-30 Herfstvakantie St. Jozefschool 
25 Inloop Spol 
26 Samen eten, SPOL 
31 Kontaktraadvergadering 
November: 
1 Inloop Spol 
8 Inloop Spol 
15 Inloop Spol 
16 Lovida, Smaak vol Smaak 
18  Doordeweekse viering Parochie Gabriel in Loil 
18 Studiedag St. Jozefschool 
19 Kledingactie Oudervereniging Daltonbasisschool St. Jozef 
22 Inloop Spol 
23 Samen eten, SPOL 
27 Uitzending Hart van Loil_TV 
28 Kontaktraadvergadering 
29 Inloop Spol 
December: 
19 Kontaktraadvergadering 
21 Samen eten, SPOL 
21 Lovida, Kerstavond met zangduo De Golden Oldies 
24 t.m.8/1 Kerstvakantie St. Jozefschool 
25/26 Kerstmis 
31 Oudjaarsdag 
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