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Bestuurswisselingen Kontaktraad  
In de afgelopen maanden namen Edwin de Kinkelaar en 
Heidy Ebbing afscheid als bestuurslid van de Kontaktraad.  Edwin maakte 
als afgevaardigde van muziek- en toneelvereniging Amicitia deel uit van 
het bestuur. Hij wordt hierin opgevolgd door Denny Harmsen. Heidy had 
als bestuurslid Sociale Samenhang in haar portefeuille. Deze rol wordt 
overgenomen door Kevin Steenkamp. Edwin en Heidy, nogmaals bedankt 
voor jullie bijdrage in de afgelopen jaren. Denny en Kevin van harte 
welkom en veel plezier gewenst binnen de Kontaktraad. 
 
Met deze veranderingen is het bestuur van de Kontaktraad als volgt 
samen gesteld: 
• Edwin van Onna, voorzitter en werkgroep Wonen 
• Ries, Berndsen, secretaris 
• Femke Schuurman- Bolder, penningmeester 
• Margereet Looman, werkgroep Natuur en Landschap 
• Jeroen Baerends, werkgroep Communicatie, redactie en 

afgevaardigde Schuttersgilde Loil- Vooruit 
• Kevin Steenkamp, werkgroep Sociale Samenhang  
• Peter Bosman, afgevaardigde carnavalsvereniging De Vrolijke 

Drammers 
• Theo Wanders, afgevaardigde geloofsgemeenschap Loil 
• Tonnie Peters, algemeen bestuurslid, redactie 

 
De Kontaktraad Loil bedankt iedereen die in het afgelopen jaar heeft 
bijgedragen aan de leefbaarheid in Loil. Fijn dat wij op zoveel mensen  
mogen rekenen. Wij hopen dat dit ook in het komende jaar het geval zal 
zijn. Laten wij er met z’n allen een mooi nieuw jaar van maken.  
 
Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2023. 
 
Bestuur Kontaktraad Loil 
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Hart van Loil  
Feestelijk moment met onze ‘Vrienden Van’  
op zaterdag 7 januari 2023 
Het is, zeker in deze tijd, enorm belangrijk om vrienden te hebben. Wij 
zijn dan ook ontzettend blij met de vele nieuwe Vrienden die we in 2022 
welkom hebben geheten. 
 
We willen graag samen toosten op het nieuw jaar. Daarom hebben we al 
onze Vrienden uitgenodigd om aanwezig te zijn op: 
 Zaterdag 7 januari 2023, 
 van 14.00 tot 17.00 uur, 
 In ’t Hart van Loil. 
 
We beginnen de middag met een oliebol om even terug te kijken op het 
oude jaar 2022. En we sluiten af met een toost op het nieuwe jaar 2023. 
De 3 uren die tussen deze twee momenten liggen vullen we met lekkere 
drankjes, een stukje gezellige muziek en wat humor. En natuurlijk zullen 
de hapjes ook niet ontbreken. Het meest belangrijke van de middag is het 
elkaar ontmoeten. En het bekrachtigen van onze Vriendschap binnen ’t 
Hart van Loil. 
  
Alle onze Vrienden hebben de afgelopen weken persoonlijke een 
uitnodiging van ons ontvangen. Daarin hebben we ze gevraagd om voor 
zaterdag 31 december 2022 door te geven of ze komen. 
 
Er is ons de laatste weken regelmatig de vraag gesteld: “Als iemand nu nog 
Vriend Van ’t Hart van Loil wordt, mag hij dan 7 januari ook nog komen?” 
En daar hebben we uiteraard zonder aarzeling “ja” op gezegd. Want Vriend 
Van ’t Hart van Loil worden kun je op elk moment en het hele jaar door. 
Dus wil je Vriend worden en ook op ons feestje van 7 januari komen, vul 
dan voor 31 december 2022 het digitale formulier in op de website 
www.hartvanloil.nl. 
Vriendschap ontstaat vanuit het Hart (van Loil). 
  



8
9

(Vervolg: Hart van Loil) 

Frans Miggelbrink, Oudejaarsconference in ’t Hart van Loil 
Wie herinnert zich nu niet het lijsttrekkersdebat op 9 maart in ’t Hart van 
Loil. Het debat werd gepresenteerd door Frans Miggelbrink. Toen we hem 
vroegen of hij de avond wilde presenteren zei Frans: “Dat wil ik wel doen. 
Maar dan wil ik hier in ’t Hart van Loil aan het eind van dit jaar ook een 
oudejaarsconference verzorgen.” En dat is waar we nu staan: 
 Oudejaarsconference 2022, Try-out 
 Frans Miggelbrink 
 Donderdag 15 december 2022 
 Aanvang 20.00 uur in ‘t Hart van Loil 
 Ticketprijs is € 10,- Dat is Inclusief een drankje in de pauze 
 Voor kaarten zie de website van ‘t Hart van Loil 
 Of kijk op: www.captainticket.nl/ticketshop/hartvanloil 
Het wordt absoluut een avondje lachen. En daar zijn we met zijn allen 
hard aan toe! 
 
Het was een bijzonder jaar 
Opnieuw sluiten we een heel bijzonder jaar af… 2022. En het was weer 
een memorabel jaar. In maart kwam er eindelijk een einde aan de 
coronamaatregelen en ging Nederland beetje bij beetje van het slot. Het 
is hopelijk een definitief eind aan een periode die zijn weerga niet kent 
en waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Corona trok een 
zware wissel op onze samenleving. Iedereen werd ermee geconfronteerd 
en moest leren er op zijn of haar manier mee om te gaan.  
 
Langzaam startten we ook alle activiteiten binnen het Hart van Loil weer 
op. Trainingen en repetities werden weer ingepland. Carnaval en 
Schuttersfeest waren net als vanouds weer de mooie feesten die we een 
paar jaar hebben moeten missen. Voetbal- en volleybalwedstrijden 
werden weer gespeeld en bijna alles werd ‘business as usual’. Maar we 
merken ook dat er iets is veranderd in onze samenleving, misschien is jou 
dat ook opgevallen. Het automatisme waarmee activiteiten binnen 
verenigingen werden opgepakt, leek een beetje verdwenen. Alsof we in 
deze coronawinterslaap allemaal wat individueler zijn geworden.  
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(Vervolg: Hart van Loil) 

Energiecrisis 
En net toen we dachten dat we alles weer onder controle hadden, besloot 
Vladimir Poetin daar verandering in te brengen. Het leek in het begin wel 
een ver van ons bed show, maar langzaam maar zeker worden we steeds 
meer geconfronteerd met de gevolgen van onze internationale boycot. De 
prijzen gieren de pan uit en energie is het nieuwe goud. En helaas voor 
velen van ons bijna niet meer te betalen. De energienota slaat een flinke 
bres in onze begroting. 
 
Samen met de verenigingen proberen we hier een min of meer sluitend 
antwoord op te vinden. Maar hoe gaan we hier mee om, hoe krijgen we de 
begroting sluitend en wat welke maatregelen nemen we om onze 
gebouwen met zo weinig mogelijk energiekosten te kunnen blijven 
gebruiken.  
Opnieuw een flinke uitdaging. Maar daar gaan we samen zeker uitkomen. 
De leden van de VvV trekken daarin samen op, om te blijven zorgen dat de 
plaats die het Hart van Loil inmiddels in onze Loilse gemeenschap heeft 
veroverd, blijvend zal worden.  
 
Alle verenigingen die ‘t Hart van loil steunen… bedankt 
Geen gemakkelijke uitdaging, maar we hebben voor hetere vuren gestaan. 
Zolang de neuzen in dezelfde richting staan, komen we hier uit. Vooral de 
grote financiële en morele steun die we van de ‘Vrienden van het HvL’ 
hebben gekregen versterkt het gevoel dat we op de goede weg zijn. Ook 
nu we nog even in de oude Zomp zullen blijven. Een groot compliment 
voor de verenigingen en een ieder die is blijven vertrouwen in het HvL en 
ons ondersteunen. Dank voor de samenwerking en het vertrouwen.  
 
We wensen jou en al diegene die je lief hebt, een in alle opzichten goed 
2023 en vooral: ‘Blijf gezond’.  
 
Namens de besturen van de VvV en ’t Hart van Loil, 
Martin Tiemessen, voorzitter VvV, 
Harm Peters, voorzitter ’t Hart van Loil. 

Orgelgeschut geeft in Bloesems 
geheel eigen draai aan de muziek 
 
LOIL - Omdat toneelvereniging Amicitia in haar jubileumjaar een muzikaal 
blijspel speelt, is de cast voor één keer uitgebreid met een groep 
muzikanten. Marjo Berentzen en Carl Lankveld, die samen Orgelgeschut 
vormen, spelen de liedjes en zorgen voor de geluiden. Ze krijgen daarbij 
ondersteuning van de leden van muziekvereniging Amicitia. 
“We spelen zo’n twintig kleine muziekstukjes uit bekende oude 
Nederlandse nummers”, vertelt Berentzen. “Daarnaast hebben we het 
openings- en slotlied geschreven. De muziek is niet helemaal onze stijl, 
haha, dus we treden wel een beetje buiten onze eigen comfortzone. Maar 
we krijgen van Amicitia alle vrijheid om een eigen draai aan de nummers 
te geven. Zo krijgen liedjes als ‘Koffi, koffie…’ van Rita Corita en ‘Effe eentje 
tussendoor’ van Gerard Cox een Orgelgeschut-sausje.” 
 
Sommige muziekstukken worden gespeeld met de muzikanten van 
Amicitia, maar er zijn ook liedjes waarbij de spelers meezingen. “De 
meesten hebben wel wat begeleiding nodig”, zegt Berentzen. “Sommigen 
hebben nog nooit voor publiek gezongen en durven ook niet zo goed. 
Daar help ik ze dan bij. ’s Maandags ben ik ook vaak bij de repetities om 
me de voorstelling een beetje eigen te maken.” 
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(Vervolg1: Orgelgeschut geeft in Bloesems geheel eigen draai aan de muziek) 
Deventer 
Lankveld beperkt zich tot nu toe alleen tot het repeteren van de 
muziekstukken, die hij samen met Berentzen speelt. De drummer moet 
hiervoor vanuit zijn woonplaats Deventer naar Loil komen en eet dan 
meestal voor de repetitie mee met het gezin van Berentzen. “Op dit 
moment oefenen we nog één keer in de twee, drie weken”, vertelt hij. “Dat 
is goed te doen. Bovendien is de muziek vrij eenvoudig. Maar als de 
uitvoeringen dichterbij komen, ben ik vast vaker in Loil te vinden.”  
 
Berentzen en Lankveld vormen sinds een paar jaar het duo Orgelgeschut. 
De twee kenden elkaar al van het Koppiekraufist bij café De Papegaai en 
de Vrienden van Loil Live. Lankveld: “Ik kwam door een gezamenlijke 
kennis in Loil terecht, waar ik Marjo ontmoette bij de organisatie van die 
evenementen. Net voor de tweede coronalockdown kwamen we elkaar 
weer tegen. Marjo was net gestopt met haar band, waarna we hebben 
gekeken of we samen iets konden beginnen. Daaruit is Orgelgeschut 
ontstaan.” 
 
Optredens 
De start was veelbelovend. De twee traden op in café Merleyn in 
Doetinchem en mochten daarna direct hun verhaal doen bij een regionale 
radiozender. Vervolgens viel echter alles stil. Corona speelde de twee 
daarbij parten. “Eerst konden we nergens optreden door de epidemie. 
Toen alles weer openging, kwamen we nergens tussen, omdat alles al was 
volgeboekt. Ook nu worden er nog geannuleerde optredens ingehaald, 
dus hebben we helaas nog geen andere boekingen dan Bloesems in de 
agenda staan.” 
 
Daarbij speelt Orgelgeschut het liefst eigen nummers. “Een coverband 
heeft een veel breder bereik, omdat iedereen die muziek kent”, weet 
Berentzen. “Wij spelen wel covers, maar geven ook daar onze eigen draai 
aan. Het Hammondorgel, waarop ik speel, leent zich daar heel goed voor. 
Onze muziek is geïnspireerd op de muziek uit de jaren zeventig en dus 
ook op de te gekke sound van het Hammondorgel.” 
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(Vervolg2: Orgelgeschut geeft in Bloesems geheel eigen draai aan de muziek) 
Oude instrumenten 
Beiden houden van oude instrumenten. Het drumstel, waarop Lankveld 
speelt, is eveneens een oudje. “Bij de optredens proberen we ook een 
beetje de sfeer uit de jaren zeventig te creëren”, zegt hij. “Naast het orgel 
en drumstel staat er meestal een oude schemerlamp en een tafel met een 
ouderwets tafelkleed op het podium. We willen het publiek eveneens een 
beetje entertainen. Daarom heb ik onlangs een sample pad aangeschaft, 
een soort elektronische trommel, waarmee ik allerlei geluidjes kan maken. 
Die gebruiken we ook tijdens de voorstellingen van Bloesems voor 
bijvoorbeeld het geluid van een plons in het water en een claxon.” 
Dit is voor het publiek tijdens de voorstellingen allemaal te zien. 
Berentzen: “Edwin van Onna bouwt een speciaal decor, waarbij wij op de 
verdieping zitten. Zo hebben ook wij contact met het publiek in de zaal. 
Dat maakt het extra leuk voor zowel ons als de mensen in de kerk. Het 
wordt daarmee in alle opzichten een bijzondere voorstelling.” 
 
 

 
 
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.     
 
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  

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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(Vervolg1: Geloofskern Loil) 
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 laatste datum voor 2022  is  :  vrijdag 16 december 2022 
De datums voor januari 2023 t/m maart 2023 zijn ook al bekend  : 
20 januari 2023 - 17 februari 2023 - 17 maart 2023 
Als u vervoer wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met Annemie 
Giesen tel. 225103 of Tineke Dijkman tel. 224254. De communie thuis 
ontvangen kan ook weer. Opgave hiervoor kunt u ook terecht bij Annemie 
Giesen of Tineke Dijkman. 
Pastoraal contact  
De pastores zijn, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, 
beschikbaar voor ziekenzalving en ziekenzegening. Hebt 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 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 31 oktober waren € 9.500,-- en hiervan is groot deel al 
binnen. Mocht u het nog niet gedaan hebben voor jet jaar 2022; u kunt 
uiteraard nog deze formulieren zelf inleveren op de voormalige pastorie 
te Loil (Hart van 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 2022 en om onze 
ledenadministratie op te schonen. 
 
Werkgroep kerkbalans Loil / Didam 
  

(Vervolg2: Geloofskern Loil) 
Gabriel blad   
De 6e editie van dit jaar wordt omstreeks 6 december dit jaar bezorgd. 
Mocht u het niet ontvangen hebben laat het dan even weten.  
Aankondiging Kerkbalans 2023  
Het nieuwe jaar 2023 komt er weer aan en dit betekent dat in de periode 
van zaterdag 14 januari t/m zaterdag 28 januari 2023 de actie kerkbalans 
2023 gehouden wordt. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en u 
kunt de enveloppe hiervoor in die periode dan ook verwachten. Net als in 
2022 wordt er alleen rondgebracht en kunt u deze zelf weer inleveren in 
de brievenbus voormalige pastorie aan de Wehlseweg 38 te Loil. 
 
Driekoningenviering 2023   
Op zondag 8 januari 2023 vieren we in Wehl gezamenlijk Driekoningen. 
De werkgroep heeft in de voorbereidingen uitgebreid stil gestaan bij de 
huidige omstandigheden, waar we allemaal mee te maken hebben. Het 
verwarmen van een kerklocatie heeft tegenwoordig een zéér hoog 
prijskaartje. Dit is dan ook één van de argumenten die ons er toe heeft 
gebracht de viering in het Koningin Beatrix Centrum in Wehl te houden. 
Een voor ons bekende locatie  waar we bijvoorbeeld ook vieren tijdens 
zieken- en ontmoetingsdag. Het Koningin Beatrix Centrum zal eveneens 
de locatie zijn waar we na de viering samen zijn voor de koffie. Zo 
combineren we dus de viering en samen zijn in één en besparen we 
daarmee het kostbaar verwarmen van het kerkgebouw. 
 
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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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
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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

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
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Lovida 
De derde avond van dit LOVIDA seizoen werd verzorgd 
door Smaak Vol Smaak en hun team. Mariska en Robert van den Berg 
vertelden deze avond over hun passie en liefde voor eten. 
Mariska vertelde over hoe zij samen zijn begonnen, zeker een heel mooi 
verhaal hoe hun bedrijf is uitgegroeid van een prachtige viskraam, met nu 
een eigen locatie waar gekookt wordt door Robert en zijn team en een 
sfeervol Eetlokaal erbij. 
Smaak Vol Smaak heeft alle ingrediënten voor heerlijk eten voor u in huis, 
want met die perfecte basis zit het bij hun wel goed! Samen bezitten zij 
alle factoren die lekker eten tot een succes maakt. En zij vullen elkaar 
prima aan, een goed team dus.  
De meeste mensen uit Loil kennen Mariska en Robert al van hun prachtige 
viskraam die twee dagen in de week bij de markt in Didam staat 
(woensdag en vrijdag). Hier verkopen zij vele soorten heerlijke verse vis, 
voor elk wat wils. 
 
De dames kregen bij de koffie een heerlijke petitfour geserveerd dit werd 
aangeboden door Smaak Vol Smaak.  Robert was de tweede spreker op 
deze avond hij vertelde over zijn trots ”De Keuken” en “Het Kooklokaal”, de 
inrichting hiervan, met prachtige beelden aan ons getoond, en zijn 
kookkunsten. Het is zeker een moderne keuken, hygiënisch en schoon, 

voorzien van de modernste 
apparatuur. Alles zag er zeer perfect 
uit!! Op hun bedrijf worden workshops 
gegeven en in het eetlokaal kan men 
met een groep familie, vrienden, of 
collega’s samen genieten van een 
heerlijk avondje uit, zonder gestoord te 
worden door andere gasten. Het staat 
privé tot jullie beschikking. Wat er op 
het menu staat? Dat bepaalt u 
natuurlijk zelf.  Ongedwongen genieten 
van een gezellig samenzijn met jouw 
gezelschap en Smaak vol Smaal regelen 
de rest!! Dit is voor groepen van 15 tot 
32 personen. 
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(Vervolg: Lovida) 
Halverwege de avond serveerde Smaak vol Smaak een heerlijke soep 
gemaakt van spinazie en courgette.  Deze was iets gebonden en werd 
geserveerd met een heerlijk stukje brood met roomboter. Dat was echt 
genieten!! 
Smaak Vol Smaak werkt ook vaak samen met Geverink Leefstijl Coaching, 
en zij vertelden over hun werk. Lekker in je vel zitten, je fit en vitaal voelen 
is een belangrijke basis voor een goed en gezond leven. Voeding, 
beweging, stress, ontspanning, slaap, en zingeving zijn altijd onderdeel 
van hun coaching. Puur en gezond eten staan voor lekker eten. Voeding 
die voedt in plaats van vult. 
 
Kook zoveel mogelijk vers zonder pakjes en zakjes. Er kwamen veel 
recepten, en praktische tips werden besproken. Ook was er een 
vragenronde voor de dames van Lovida. De dames uit Loil kwamen goed 
voor de dag bij deze vragenronde over het eten en gezonde producten. 
De score was best hoog!! In ons dorp wordt goed eten bereid met veel 
kennis en daar kunnen wij allen trots op zijn. 
Mariska sloot de avond af met een woord van dank en dat zij wat meer 
over hun bedrijf op deze avond mochten vertellen over hun prachtige 
werk dat zij met heel veel liefde en passie doen. 
 
Alle dames van Lovida kregen tot slot nog een attentie aangeboden van 
Smaak Vol Smaak, waar zij heel mee zijn en daar zeker van zullen 
genieten!! 
Wij willen Robert, Mariska, hun team en Geverink Leefstijl Coaching 
hartelijk bedanken voor het verzorgen van deze avond. 
 
Dan willen wij de dames van LOVIDA vragen om zich via de mail op te 
geven voor de Kerstavond van 21 december. Heeft u geen mail, geef het 
dan door aan één van de bestuursleden van LOVIDA. Doe dit voor 12 
december. 
 
Namens het bestuur van LOVIDA   
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Jeugdpronkzitting  
De Vrolijke Drammers  
        

 
Hallo kinderen, jongeren en volwassenen,  
 
het verbouwen is klaar. We hebben hard gewerkt en nu is het 
tijd voor een feestje in de tent met muzikanten en natuurlijk 
de onthulling van de jeugdprins(es) 2023. 
De jeugdpronkzitting zal dit jaar plaatsvinden op zondag 15 
januari 2023 in ‘t Hart van Loil. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur en we starten om 14.00 uur 
met het feest. 
Alle (basisschool)kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. Jongeren en 
volwassenen betalen €5,-. 

Even voorstellen:  
De bewoners van Kloosterstraat 7 
 
Decembermaand is voor velen een feestmaand. Een 
maand van tradities en op die manier hebben wij vorig jaar op 
oudejaarsdag kennis mogen maken met Sven en Maureen Grims, 
oliebollen bakkend voor hun nieuwe woning, een traditie die zij al jaren in 
ere houden. Een mooie manier om meteen buurt te maken. 
 
Maureen komt uit Zevenaar en Sven uit Westervoort. Sven is al vele malen 
verhuisd, dit is één van de redenen om zich te settelen, zeker nu het gezin 
is uitgebreid met 2 dochters; Ilva, zij wordt in december 2 en Jula die dit 
jaar is geboren. De wensen waren vrij wonen in een gemoedelijke dorpse 
sfeer met de bedoeling om hier voor langere tijd te blijven wonen. 
Mooie bijkomstigheid is het vrije zicht op de molen, een fascinatie die er 
bij Sven van jongs af aan in zit, en waar hij in de toekomst met alle plezier 
een rol als vrijwilliger in zou willen spelen. 
 
Sven, docent elektrotechniek, aan het Graafschap College en van origine 
elektricien keert zijn hand niet om voor een goede klus en kan ook veel 
zelf, dit was m.b.t. de woning ook van meet af aan de bedoeling. Tijdens 
onze kennismaking werd duidelijk dat de verbouwing groots werd 
aangepakt. 

Maar met het lesgeven en het klussen 
naast een jong gezin zijn de doelen en 
de tijdbalk wat bijgesteld, zo wordt de 
Deel op een later moment afgebroken 
en voorzien van een nieuwe stalen 
constructie opnieuw opgetrokken en 
zal de ‘geitenschuur’ zijn originele 
aanzicht behouden, maar zal aan de 
andere kant een prachtige tuinkamer 
gerealiseerd worden. 
Niet alles is van een leien dakje 
verlopen, tegelwerk wat opnieuw 
gedaan moest worden en het 
verstevigen van de constructie om 
maar wat te noemen.  
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(Vervolg: Even voorstellen) 
Maar bij de pakken neerzitten zit er bij beiden niet in, herpakken en weer 
doorgaan is duidelijk het motto. De eerste resultaten zien er al prachtig 
uit. 
Maureen is wat druk betreft ook wel wat gewend, zij werkt in de 
kinderopvang, bij Human Kind in Zevenaar. Een fijne dankbare baan waar 
het hard doorwerken is en de wachtlijsten behoorlijk zijn. Voor hun eigen 
kinderen hebben zij een gastouder ingeschakeld, prettig om hier op te 
kunnen bouwen en ook wat afstand te scheppen met het eigen werk.  
Op de vraag zoals gesteld in het vorige boekje ‘wat maakt Loil uniek’ is het 
duidelijk het Noaberschap. Er wordt altijd een helpende hand geboden, 
door de directe buur, of iemand die weer een ander kent. Het dorpsgevoel 
werd eens te meer duidelijk tijdens de Sinterklaasintocht en het feest in 
de kerk. Je hoort er gewoon bij en dat maakt het ook makkelijker om 
contacten te leggen. 
In de toekomst willen Sven en Maureen zeker ook deel uitmaken van een 
van de vele verenigingen in Loil, carnaval vinden zij bijvoorbeeld leuk. 
Maar ook de organisatie van een volgend buurtfeest met de 
Kloosterburen pakken zij graag op. Voor nu, eerst weer de oliebollen op 
de 31e en dan vol goede klusmoed 2023 in! 
 
 

  

Oudejaarsbladstoten bij De Papegaai 
Bij De Papegaai in Loil vindt op woensdag 28 december het 

traditionele oudejaarsbladstoten plaats. 
 

Doorgaans wordt het evenement op 30 december gehouden, maar 
vanwege andere festiviteiten in het dorp heeft de organiserende 

biljartvereniging Loil de eindejaarsactiviteit een paar dagen vervroegd. 
 

De eerste bladstootronde begint woensdagavond 
 28 december om 19.30 uur. 

Zoals gebruikelijk zijn er leuke prijzen te winnen.  
Ook is er weer een verloting. 
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Gemeenteraadszaken  
Met de feestdagen bijna voor de deur en het einde van 
het jaar in zicht, kan er teruggeblikt worden op een 
interessant politiek jaar in Montferland. Een jaar met 
verkiezingen, een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en nieuwe 
rolverdelingen. Ondanks dat er ‘veel nieuw’ beloofd is, merken wij dat er 
toch ook wel veel hetzelfde is gebleven. We zijn in ieder geval blij om te 
zien dat de gemeenteraad haar eigen gestelde opdracht serieus neemt en 
samen met alle partijen open gesprekken blijft voeren. Om met een 
passend managementcliché te spreken: alleen ga je sneller maar samen 
kom je verder.  
 
Samen met u 
‘Samen’ staat vaak in de decembermaanden extra centraal. ‘Samen met u’ 
betekent voor ons als gelijke een gesprek ingaan en het gevoel hebben 
dat je gehoord wordt en serieus wordt genomen. Vandaar ook dat wij de 
aangekondigde ontwikkelingen op het derde (voetbal)veld van Loil scherp 
zullen volgen. Op moment van schrijven is de situatie dat het college heeft 
besloten het derde (voetbal)veld in Loil in te gaan zetten (o.a.) voor de 
realisatie van flexwoningen. Het zou hier gaan om 8 flexwoningen die via 
Plavei op gemeentelijke grond (het 3e veld) geplaatst zullen worden. Voor 
het plaatsen van flexwoningen is geen bestemmingsplanwijziging nodig en 
dus ook geen goedkeuring van de gemeenteraad. Deze flexwoningen 
zouden verhuurd gaan worden (geen koop) en zouden voor een duur van 
10 jaar op de fundering blijven staan. 4 van deze flexwoningen zou Plavei 
kunnen reserveren voor Loilse inwoners.  
 
Het zal u vast niet onbekend zijn dat wij als CDA Montferland woningbouw 
sterk toejuichen en stimuleren. Nog liever hadden wij gezien dat er 
gekozen wordt voor betaalbare permanente woningen die naar de 
behoefte van de Loilse inwoner gebouwd worden. Echter, het college 
heeft besloten. Wij vinden het wel zeer van belang dat inwoners, onze 
mede-Loilenaren, bij de uitvoering van dit collegebesluit gehoord worden 
en nog veel belangrijker, dat signalen serieus worden genomen. Het 
toverwoord ‘participeren’ werkt alleen als je als overheid vaker je oren 
openhoudt dan je mond.  
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DIDAM
Tel. 06 - 10 90 24 66

(Vervolg: Gemeenteraadszaken) 
 
Samen in 2023 
Ook in 2023 zullen er vele uitdagingen voor de deur staan. Constante 
wereldwijde veranderingen hebben ook invloed op ons dorp en onze 
gemeente wat maakt dat we samen leven in onzekere tijden. Aan de 
gemeenteraad de taak om u zo veel mogelijk visie en stabiliteit te bieden 
en u het gevoel te geven dat de gemeente ondersteunt waar dat kan en 
nodig is. Zo hoop ik dat we samen kunnen werken aan een jaar waarin we 
duidelijkheid krijgen over woningbouw om ons mooie dorp uit te kunnen 
breiden, waar we de mooie plannen voor ons dorpshuis samen verder 
kunnen ontwikkelen en waar we met elkaar ons mooie dorpje leefbaar 
kunnen houden, voor nu en in de toekomst.  
Ik wens u graag zalige kerstdagen, prettige feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2023.  
 
Vriendelijke groet, 
Merel Balduk 
Tel: 0620465754 
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Tuin en Parkmachines

Doesburgseweg. 1c
6941SJ   Loil - Didam 

06-23498321
gerrierasing@gmail.com

Gerrie Rasing
Handel en Reparatie

 
 

 
 
 

Kontaktraad Loil wenst iedereen  
fijne feestdagen en een voorspoedig 2023. 

 
 
 
Colofon 
Uitgave Stichting Kontaktraad Loil. 
Druk: AP Drukwerkservice  
Redactie: Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad. 
Bezorging: Joep Buiting.     
Loil Kalender:   Tom en Paul van Alst. 
Abonnement:  € 10,- (voor lezers buiten Loil).  
 Aan/afmelden via kontakraad@loil.nl 
Bank:  NL97 RABO 0111 1334 40 
 
Verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus). 
 
Uiterste inlevertermijn is de laatste werkdag van de maand.  
Kopij uitsluitend inleveren via redactie@loil.nl , bij foto’s graag het 
originele bestand meesturen (i.v.m. kwaliteit) 
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De 11e van de 11e is geweest en carnaval begint weer volop te kriebelen. De 
meeste wagenbouwers zijn inmiddels gestart en de voorbereidingen van de 
pronkzittingen zijn in volle gang. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte 
brengen over aantal belangrijke onderwerpen.  
 
1. Kaartverkoop Pronkzittingen 
In het weekend van 13, 14 en 15 januari 2023 zullen de pronkzittingen plaatsvinden in ’t 
Hart van Loil. Wij hopen dat jullie komende editie weer in grote getalen naar onze 
pronkzittingen komen. 
 

De  verkoop  van  toegangskaarten  voor  de  pronkzittingen  vindt  plaats  op  woensdagavond  4  
januari  van  19:00  tot  20.30  uur  in  ‘de  Zomp’.  De  volgnummers  voor  de  kaartverkoop  worden  
niet  eerder  dan  18.00  uur  uitgegeven.  Voor  leden  is  een  gratis  kaart  beschikbaar.  Let  op:  deze  
moet  wel  voor  20:00  uur  afgehaald  worden!  De  toegangsprijs  voor  niet-‐leden  bedraagt  €  11,-‐  
per  persoon.  Meer  info  over  de  kaartverkoop?  Kijk  op  www.vrolijkedrammers.nl  of  stuur  een  
bericht  naar  secretaris@vrolijkedrammers.nl.  
 
Verhoging lidmaatschapsgelden 
Tijdens de ledenvergadering begin november is besloten om onze lidmaatschapsgelden met 
€ 2,50 per persoon te verhogen. Net als alle andere verenigingen zien ook wij dat onze vaste 
kosten heel hard stijgen. Als vereniging zijn we gezond, maar om ook in de toekomst gezond 
te blijven moeten we kritisch naar onze vaste inkomsten en uitgaven te blijven kijken. We 
voelen ons daarom genoodzaakt om diverse inkomsten te verhogen, waaronder de 
ledengelden. Het nieuwe bedrag voor een éénpersoonslid is verhoogd van € 27,50 naar € 
30,- en voor een tweepersoonslid van € 47,50 naar € 52,50 per jaar. Wij hopen hiervoor op 
begrip en steun van al onze leden.  
 
Als vereniging hebben we ook besloten om vanaf heden een speciale vorm van lidmaatschap 
aan te bieden voor onze trouwe 65+ leden. Ben je lid en 65 jaar of ouder, dan is het 
mogelijk om je aan te melden voor het 65+ lidmaatschap via 
secretaris@vrolijkedrammers.nl. Wij zetten het huidige lidmaatschap om en je betaald een 
vast bedrag van € 22,- per persoon. Voor een tweepersoonlid betekend dit dus een bedrag 
van € 44,- per jaar. Het lidmaatschap zal pas omgezet kunnen worden, wanneer je als lid 
hiervoor zelf het verzoek hebt ingediend.  
 
Bolderkarproject weer van start! 
Ook dit jaar gaat het bolderkarproject weer starten. Leerlingen uit Loil, Didam en Nieuw-Dijk, 
uit de groepen 6 t/m 8, mogen ontwerpen en bouwen aan hun eigen bolderkar om zo te 
kunnen meelopen in de grote carnavalsoptocht. Op woensdag 14 december is er een 
informatieavond voor alle deelnemers aan het bolderkarproject. Kinderen kunnen zich 
opgeven via bolderkaroptocht@gmail.com. Na afloop van de informatieavond kunnen de 
bolderkarren ter bruikleen worden meegenomen. Ook wordt er materiaal voor het bouwen 
van de bolderkar ter beschikking gesteld. De presentatie vind plaats in de bouwloods van CV 
de 11jes in Nieuw-Dijk. Wil je meer informatie, stuur ons dan een bericht! 
  
Ideeën voor de Drammerskrant? 
De Redactie van de Drammerskrant gaat weer van start met de invulling van een nieuwe 
editie voor 2023. Opnieuw een krant met veel informatie en ludieke verhalen 
rondom carnaval. Wil je onze redactie ondersteunen of heb jij nog leuke onderwerpen, 
anekdotes, verhalen, ludieke foto's of geïnteresseerde adverteerders? Stuur dan een bericht 
naar krant@vrolijkedrammers.nl.  
 
Horeca vrijwilligers 
Ken jij iemand die ook een bijdrage zou willen leveren aan een unieke carnavalsfeest in ’t 
Hart van Loil? Meld ze dan bij ons aan als vrijwilliger! Dit kan door een bericht te sturen aan 
secretaris@vrolijkedrammers.nl. Vind je het zelf leuk en gezellig om een avond of middag te 
helpen tijdens één van onze evenementen, laat het ons dan weten.  
 
Belangrijke data 

Van de Drammers
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Hairstyling06-29343114
Prinses Irenestraat 19, Loil - Didam 
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De 11e van de 11e is geweest en carnaval begint weer volop te kriebelen. De 
meeste wagenbouwers zijn inmiddels gestart en de voorbereidingen van de 
pronkzittingen zijn in volle gang. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte 
brengen over aantal belangrijke onderwerpen.  
 
1. Kaartverkoop Pronkzittingen 
In het weekend van 13, 14 en 15 januari 2023 zullen de pronkzittingen plaatsvinden in ’t 
Hart van Loil. Wij hopen dat jullie komende editie weer in grote getalen naar onze 
pronkzittingen komen. 
 

De  verkoop  van  toegangskaarten  voor  de  pronkzittingen  vindt  plaats  op  woensdagavond  4  
januari  van  19:00  tot  20.30  uur  in  ‘de  Zomp’.  De  volgnummers  voor  de  kaartverkoop  worden  
niet  eerder  dan  18.00  uur  uitgegeven.  Voor  leden  is  een  gratis  kaart  beschikbaar.  Let  op:  deze  
moet  wel  voor  20:00  uur  afgehaald  worden!  De  toegangsprijs  voor  niet-‐leden  bedraagt  €  11,-‐  
per  persoon.  Meer  info  over  de  kaartverkoop?  Kijk  op  www.vrolijkedrammers.nl  of  stuur  een  
bericht  naar  secretaris@vrolijkedrammers.nl.  
 
Verhoging lidmaatschapsgelden 
Tijdens de ledenvergadering begin november is besloten om onze lidmaatschapsgelden met 
€ 2,50 per persoon te verhogen. Net als alle andere verenigingen zien ook wij dat onze vaste 
kosten heel hard stijgen. Als vereniging zijn we gezond, maar om ook in de toekomst gezond 
te blijven moeten we kritisch naar onze vaste inkomsten en uitgaven te blijven kijken. We 
voelen ons daarom genoodzaakt om diverse inkomsten te verhogen, waaronder de 
ledengelden. Het nieuwe bedrag voor een éénpersoonslid is verhoogd van € 27,50 naar € 
30,- en voor een tweepersoonslid van € 47,50 naar € 52,50 per jaar. Wij hopen hiervoor op 
begrip en steun van al onze leden.  
 
Als vereniging hebben we ook besloten om vanaf heden een speciale vorm van lidmaatschap 
aan te bieden voor onze trouwe 65+ leden. Ben je lid en 65 jaar of ouder, dan is het 
mogelijk om je aan te melden voor het 65+ lidmaatschap via 
secretaris@vrolijkedrammers.nl. Wij zetten het huidige lidmaatschap om en je betaald een 
vast bedrag van € 22,- per persoon. Voor een tweepersoonlid betekend dit dus een bedrag 
van € 44,- per jaar. Het lidmaatschap zal pas omgezet kunnen worden, wanneer je als lid 
hiervoor zelf het verzoek hebt ingediend.  
 
Bolderkarproject weer van start! 
Ook dit jaar gaat het bolderkarproject weer starten. Leerlingen uit Loil, Didam en Nieuw-Dijk, 
uit de groepen 6 t/m 8, mogen ontwerpen en bouwen aan hun eigen bolderkar om zo te 
kunnen meelopen in de grote carnavalsoptocht. Op woensdag 14 december is er een 
informatieavond voor alle deelnemers aan het bolderkarproject. Kinderen kunnen zich 
opgeven via bolderkaroptocht@gmail.com. Na afloop van de informatieavond kunnen de 
bolderkarren ter bruikleen worden meegenomen. Ook wordt er materiaal voor het bouwen 
van de bolderkar ter beschikking gesteld. De presentatie vind plaats in de bouwloods van CV 
de 11jes in Nieuw-Dijk. Wil je meer informatie, stuur ons dan een bericht! 
  
Ideeën voor de Drammerskrant? 
De Redactie van de Drammerskrant gaat weer van start met de invulling van een nieuwe 
editie voor 2023. Opnieuw een krant met veel informatie en ludieke verhalen 
rondom carnaval. Wil je onze redactie ondersteunen of heb jij nog leuke onderwerpen, 
anekdotes, verhalen, ludieke foto's of geïnteresseerde adverteerders? Stuur dan een bericht 
naar krant@vrolijkedrammers.nl.  
 
Horeca vrijwilligers 
Ken jij iemand die ook een bijdrage zou willen leveren aan een unieke carnavalsfeest in ’t 
Hart van Loil? Meld ze dan bij ons aan als vrijwilliger! Dit kan door een bericht te sturen aan 
secretaris@vrolijkedrammers.nl. Vind je het zelf leuk en gezellig om een avond of middag te 
helpen tijdens één van onze evenementen, laat het ons dan weten.  
 
Belangrijke data 

 

 

04-01-2023,   Kaartverkoop pronkzitting 
13-01-2023,   Pronkzitting 
14-01-2023,   Pronkzitting 
15-01-2023,   Jeugdpronkzitting 
19/20/21-02-2023, Carnaval 

  
  
  

SINDS 1958
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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

1164.1958 Adv algemeen A5.indd   1 20-09-2021   08:57

Activiteitenagenda Loil:  
December: 
6 Inloop Spol 
13 Inloop Spol 
14 Vergadering Kontaktraad met bezorgers boekje 
15 Oudejaarsconference Frans Miggelbrink 
15 Kerstbingo Sv. Loil 
16  Doordeweekse viering Parochie Gabriel in Loil 
19 Kontaktraadvergadering 
20 Inloop Spol 
21 Samen eten, SPOL 
21 Lovida, Kerstavond met zangduo De Golden Oldies 
22 Kerstviering Daltonbasisschool St. Jozef 
24 t.m.8/1 Kerstvakantie St. Jozefschool 
25/26 Kerstmis 
27 Inloop Spol 
28 Oudejaarsbladstoten 
31 Oudjaarsdag 
2023 
Januari 
1 Nieuwjaarsdag 
3 Inloop Spol 
6 Nieuwjaarsreceptie Sv. Loil 
7 Vriendenwaardering Hart van Loil 
10 Inloop Spol 
13, 14 en 15 Pronkzittingen De Vrolijke Drammers 
17 Inloop Spol 
18 Lovida, Informatieavond over goed slapen (Ik wil slapen) 
24 Inloop Spol 
30 Kontaktraadvergadering 
31 Inloop Spol 
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