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2 Kontaktraadboekjes binnen korte 
tijd 
Kort op de voorgaande uitgave van dit boekje, ontvangt u 
alweer het volgende nummer in uw brievenbus. Oorzaak hiervan zijn de 
problemen bij de drukker, waardoor de voltooiing van het juni-nummer 
flink is vertraagd.  Excuses hiervoor. 
Deze uitgave komt dan eerder ook nog uit dan gebruikelijk. Dit is gedaan 
om de publicaties van de aanstaande de survivalrun en het Openluchtspel 

kunnen nemen. 
Mocht dit elders op één of andere manier tot problemen hebben geleid, 
dan horen wij dit graag, zodat wij daar een volgende keer rekening mee 
kunnen houden. 
Redactie Kontaktraad Loil 

Survivalrun Loil:  
De deelnemers mogen weer!  
Het definitieve akkoord voor doorgang van de Survivalrun Loil hebben we 
bij het ter perse gaan van deze editie van de Kontaktraad nog niet. Maar 
tijdens het schrijven van dit stuk ziet het er wel erg rooskleurig uit. Wij 
gaan er ook vanuit dat komend weekend Loil 1.000 deelnemers mag 
verwelkomen om aan het grootste sportevent van ons dorp deel te 
nemen. 

Beperkingen voor het publiek 
Is het de Survivalrun zoals wij die graag zouden hebben? Dan moet het 
antwoord 'nee' zijn. Omdat wij aan een flink aantal regels moeten 
voldoen, zijn er de nodige beperkingen. Daardoor spreken wij dit keer van 
een 'sobere editie'. Deze beperkingen gelden met name voor het publiek. 
Zo zal er bij deze editie geen fietsroute zijn die langs de verschillende 
obstakels leidt om de deelnemers aan te moedigen.  
Ook zal er geen paardenwagen van Belfjor zijn voor het vermakelijke 
vervoer en geen entertainment voor het publiek op de gebruikelijke 'hot 
spots' (Leigraaf en het kerkplein). Dit omdat wij als organisatie 
verantwoordelijk zijn voor de anderhalve meter regel voor bezoekers bij 
de verschillende obstakels.  
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(Vervolg: Survivalrun Loil: De deelnemers mogen weer!)  
Wij willen onze vrijwilligers niet belasten met deze extra 
verantwoordelijkheid. De primaire taak van de vrijwilligers is dat zij 
deelnemers uitleg geven over de obstakels en letten op de veiligheid van 
hen. Om dan ook aan toeschouwers te vragen om de anderhalve meter te 
respecteren is simpelweg te veel.  
 
De run draait dit jaar dus enkel en alleen om de deelnemers die wij op 
deze manier nog wel een fantastische survivalervaring kunnen meegeven. 
Wij vragen hiervoor ieders begrip want een event als deze dat wordt stil 
gelegd omdat de anderhalve meter regel niet geborgd kan worden door 
het publiek zou eeuwig zonde zijn. Des te meer reden om volgend jaar bij 
onze 10e jubileum editie nog meer te gaan knallen en dan dit keer met 
publiek. 
 

NOG EEN PAAR DAGEN EN DAN...  
Nog een paar dagen en dan is het zo ver! Na een 
intensieve voorbereiding van ruim twee jaar wordt 

publiek gepresenteerd.  
 

Expertise belangeloos ingezet 
In de afgelopen twee jaar hebben meer dan tweehonderd vrijwilligers 

voor en achter de schermen keihard gewerkt om deze productie te 
realiseren. Bijzonder hoe al deze verschillende mensen met hun 
verschillende expertise zich belangeloos hebben ingezet. Ook bijzonder 
om te zien hoe de verschillende talenten elkaar versterken.  
 

De voorstellingen starten iedere avond om 20.00 uur. Het publiek is vanaf 
19.00 uur welkom in het park aan de Kloosterstraat. De ingang is te 
bereiken vanaf de Wehlseweg tussen de kerk en de Zomp. We willen de 
Loilse inwoners, die een kaart hebben gereserveerd, vragen (voor zover dat 
mogelijk is), zoveel mogelijk lopend naar de voorstellingen te komen. Kent 

u mensen die verder van hier wonen en met de auto komen, dan kunt u 
ze wijzen op de parkeergelegenheid aan de Sommenweg. Om en nabij het 
terrein zullen er vrijwilligers zijn, die dit begeleiden. Mensen die minder 
mobiel zijn en niet zo ver kunnen lopen, vragen we om een bericht te 
sturen naar Info@openluchtspel-loil.nl. Wij nemen dan contact met u op 

en zullen met u afstemmen hoe u ons het best kunt bereiken. 
 

Voorafgaand aan de voorstelling 
Bij de ingang van het park naast de Zomp zal uw toegangsbewijs worden 
gescand. Daarna kunt u doorlopen naar het terrein. Onder het genot van 
een kopje koffie kunt u eerst het indrukwekkende decor zien en wordt u 

onder begeleiding naar uw plaats gebracht. Op uw plek kunt u vervolgens 
aangeven welk drankje er in de pauze geserveerd mag worden.  
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De voorstelling 

is gebaseerd op het verhaal van Annie Morren - Seegers. Het verhaal dat 

zij in mei 2019 aan ons vertelde. Het verhaal dat wij in beeld brengen 
vanaf haar geboorte in 1932, totdat ene moment op 7 april 1945 waarop 

Nooit meer zou het gezin hetzelfde zijn. Dit mag 
nooit meer gebeuren , zoals Annie ons vertelde. Met dit verhaal vieren we 
de vrijheid op die bijzondere plek waar het 76 jaar geleden heeft 
afgespeeld. 
 

Pauze 
In de pauze is het de bedoeling, dat iedereen op de aangewezen plek blijft 

zitten. De drankjes, die u voor aanvang heeft besteld, zullen op de plek 
worden geserveerd. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid om gebruik te 
maken van de sanitaire voorzieningen.  
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Na de pauze 
Als het tweede bedrijf is gespeeld en het applaus in ontvangst is genomen, 

genot van een drankje nagenieten. Voor de koffie vooraf en het drankje 

achteraf kunt u op het terrein consumptiemunten kopen. 
 

Nog één vraag 
Dan rest ons nog één vraag aan de mensen die hun hond regelmatig 
gebruik laten maken van het hondentoilet aan de Kloosterstraat. Zou u op 
de avonden van de voorstellingen uw hond op een andere plek willen 
uitlaten? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Om nooit meer te vergeten 
Voor ons is het nu al een proces om nooit meer te vergeten. Hopelijk 
kunnen we dit na de voorstelling met u delen. We zien u de komende 
dagen graag tijdens één van onze voorstellingen. 

 
Het productieteam, 
Ap, Edwin, Frank, Geert, Hein, Onne, Theo. 
 

www.openluchtspel-loil.nl 
openluchtspel loil 
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Schuttersfeest 2021 
Even leek het erop dat ook dit jaar geen traditioneel 
schuttersfeest gevierd kon worden. 
Echter door de snelle versoepelingen in de afgelopen weken 
is het mogelijk binnen de geldende Corona maatregelen evenementen te 
organiseren.  

Schuttersfeest 2021 op 8 en 9 augustus gaat door!!!  

Er wordt gestreefd naar een zo traditioneel mogelijk Schuttersfeest in de 
feesttent, maar ook met een gezellig groot terras.  
Aan het exacte programma wordt volop gewerkt, binnenkort meer 
hierover. 
Wel kunnen we al melden dat de parochie H. Gabriël graag wil meewerken 
aan de traditionele Schuttersmis met aansluitend de 
sacramentsprocessie. 

 

Schuttersvlaggen Loil-Vooruit 
Om Loil weer een feestelijke aanblik te geven tijdens het schuttersfeest, 
vragen wij iedereen de Loilse schuttersvlag uit te hangen op 8 en 9 
augustus as. 
Heeft u nog geen Loilse schuttersvlag? 

Pastoor Indenstraat 10 in Loil. 
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Trots op Loil. 
Ja, dat ben ik zeker. Ik ben trots op Loil.  
In 1975 verhuisden Jacques en ik van Rotterdam naar Loil. We hadden een 
boerderijtje aan de Doesburgseweg gekocht. Het eerste begin was erg 
moeilijk. Het verschil tussen stad en dorp was erg groot. We wisten niets 
van de dorpsgewoonten en gebruiken. Hoezo roosjes maken, groen halen, 
schuttersbogen, harmonie en carnaval.  
 
Wat betekende dit allemaal?  
Wel ontdekten we dat als we de boodschappen bij Alie Seegers haalden, 
we steeds meer van het dorp leerden kennen. Ons viel op dat iedereen 
wel op de een of andere manier bij een club betrokken was. We waren in 
een bruisend dorp terecht gekomen. Wat noaberschap inhield ontdekte ik 
bij het overlijden van Jacques. Wat een medeleven, geweldig!  
 
Ook nu in deze corona-tijd komt dat zelfde gevoel weer boven. Je ziet nu 
waar een klein dorp groot in is: Samen eten, puzzelen, rebus oplossen en 
namen van huizen en personen zoeken. Het was groots wat hier 
gebeurde. Loil is een dorp waar pit in zit.  
 
18 juli: Open tuinen 
Dat willen Frans en Annemie Giesen en wij, Paul en ik nu ook laten zien. 

18 juli van 11 tot 17 uur open.  

ook zijn prachtige hout gesneden vogels en dieren. Bij ons 
(Doesburgseweg 8) op de 

de tuin ook de quilts die twee 
vriendinnen en ik gedurende 
de corona-maanden hebben 
gemaakt. Kom op, kom er 
eens uit.  
 
Tot ziens op 18 juli. 
Carla Aukes 
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Activiteiten Senioren Platform 
Loil weer van start  
Met ingang van deze maand heeft het Senioren Platform Loil (SPOL) de 
activiteiten weer opgestart, nadat deze het aflopen anderhalf jaar 
nagenoeg hebben stil gelegen vanwege de coronapandemie. 
De vrijwilligers staan weer te trappelen om de ouderen te ontvangen op 
de wekelijkse soosochtenden en het maandelijkse Samen Eten. 
 
Soosochtenden. 
De soosochtenden worden, zoals vanouds, gehouden op de 

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

Ouderen en alleenstaanden in de gelegenheid stellen om gezellig samen 
te eten 
is het doel. Dat daar behoefte aan is bewijzen wel de ruim 25 deelnemers 

dient zich wel van te voren op te geven. 
Dit kan tot de maandag ervoor tot 12.00 uur bij Joke Schuurman- Spaan, 
tel: 225235 of email: jokeschuurman48@hotmail.com  
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(Vervolg: Afsluiting als goed begin van het nieuwe seizoen Sv. Loil volleybal) 
Enkele maanden geleden ontstond het plan om naast ons volleybalveldje 
in de Zomp ook vaste buitenvelden te gaan maken. De afgelopen tijd 
hebben we hier, samen met de afdeling voetbal, over nagedacht en 
gepraat en hard gewerkt aan de realisatie zodat we 5 juni de eerste spade 
in de grond konden steken. Met als resultaat twee schitterende nieuwe 
buitenvelden waar we bij warm weer of bij een mogelijke nieuwe 
lockdown heerlijk kunnen blijven volleyballen. Maar dit is nog niet het hele 

e jullie in de volgende kontaktraad meer over. 
 
Wil je meer weten over onze vereniging kijk eens op onze website of onze 
facebookpagina. Of geef je op voor een proeftraining. Jongens, meisjes, 
mannen en vrouwen van alle leeftijden. Iedereen is welkom. 
 
https://www.svloil-volleybal.nl/ 
https://www.facebook.com/svloilvolleybal/ 
 

Berichten uit de kerk 
Via livestream vieringen 
volgen:  
Als parochie H. Gabriel bieden we u de mogelijkheid om via livestream op 
onze website ( www.parochiegabriel.nl )  vieringen te volgen. Dit betreft de 
viering op zondagen 9.30 uur vanuit de Mariakerk in Didam . Deze gaan 
door zolang de verlengde coronamaatregelen noodzakelijk van kracht zijn.   
Fijn dat we zo met ons allen het in deze vorm kunnen doen. 
Bij weekendvieringen kunnen maximaal 60 kerkgangers de viering 
meevieren.  Hiervoor dient u zich wel aan te melden bij het secretariaat 
van de geloofskern waar de viering is. 
 
Daarnaast zijn de doordeweekse vieringen  van 9.00 uur op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag ook via de livestream te volgen en 
mogen ook maximaal 60 kerkgangers erbij zijn. 
Opgeven hiervoor is niet nodig; Denk u wel aan het mondkapje tijdens de 
viering.  
 

Gebedsintenties 
18

Afsluiting als goed begin van het 
nieuwe seizoen Sv. Loil volleybal 
Vrijdag 18 juni hebben we het volleybalseizoen 2020/2021 afgesloten. 
Een heel raar seizoen waarin we geen enkele wedstrijd konden 
spelen en veel alternatieve training hebben moeten organiseren. 
Maar de seizoensafsluiting was bijna weer als vanouds. 

Vroeg op de avond ontvingen we op de sportaccommodatie de 
Korenakker onze CMV jeugd om lekker anderhalf uur met elkaar te 
volleyballen, te rennen, ravotten en wat lekker veel te snoepen. Toen de 
jeugdspelers allemaal naar huis waren was het tijd voor het tweede deel 
van de seizoensafsluiting. Tijdens dit toernooi werd op maar liefst vier 
volleybalvelden, door jeugd en senioren speelsters/spelers, gestreden om 
de punten en de eer. Er werd weer ouderwets lekker fanatiek gespeeld 
door de 9 teams. Een erg geslaagd toernooi wat afgesloten werd met een 
drankje op het terras van het Hart van Loil. 

Het wás een fijne seizoensafsluiting. Maar het ís ook het begin van een 
nieuw seizoen. Met nieuwe en meer teams, nieuwe trainers en nieuwe 
plannen om nog meer en leuker te kunnen volleyballen gaan we het 
seizoen in. Maar we hebben ook onze nieuwe buitenvelden echt kunnen 
inwijden. 
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Gebedsintenties voor de online 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  de vermelding van naam van de 
aangevraagdeintentie. Alle gebedsintenties worden in de livestream 
weekendviering voorgelezen. 
Viering pastorie en- communie aan huis Loil  
Dit vervalt tot nader order nog steeds ; u hoort van ons zodra dit weer 
mogelijk is. 
Schuttersviering zondag 8 augustus 2021  
Gezien de huidige maatregelen inzake Covid en mogelijkheden wordt er 
gedacht om op zondag 8 augustus een schuttersviering met een 
aangepaste processie te houden. Na 18 juli wordt er meer duidelijk als de 
werkgroep bij elkaar is geweest en in samenwerking met de schutterij 
georganiseerd kan worden. Houdt de kerkberichten hierover in de gaten. 
Pastoraal contact  
De pastores zijn, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, 
beschikbaar voor ziekenzalving en ziekenzegening. Heeft u behoefte aan 
pastoraal contact? Neem  contact op met onze pastores, u belt gelegen. 
Pastoor Marc Oortman  ( tel. 0314-650028 ) of diaken Theo Reuling ( tel. 
06-22716663 ) . Zij zijn eveneens beschikbaar via het telefoonnummer van 
de weekwacht : 06 - 557 55 957. 
Kerkbalans 2021  
In de periode van 18 januari t/m 15 februari 2021 was er weer de jaarlijks 
aktie kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben 
kerken/geloofskernen een financiële bijdrage nodig van hun leden. De 

- en hiervan is een groot 
deel al binnen. Mocht u het nog niet gedaan hebben; u kunt uiteraard 
altijd deze zelf nog inleveren op de pastorie te Loil of parochiecentrum te 
Didam. Graag zien we wel van een ieder een antwoordt /reactie terug! 
Ook als u niet meer wilt deelnemen! Dit ook om beter inzicht te krijgen wie 
er nog wel het parochieblad wil ontvangen in 2021 en om onze 
ledenadministratie op te schonen.  
(Vervolg: Berichten uit de kerk) 
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Oplossingen 3de Doe-map  
Meer dan 30 antwoordformulieren van 3de Loilse Doe- 
map zijn ingeleverd. Voor ons een teken dat dit wordt 
gewaardeerd. Maar een hele klus om de antwoorden te controleren en de 
winnaars hieruit te selecteren. 

Vooral de materialen van Hendrik Burghard leverden verschillende 
antwoorden op. Ook de advertenties met de daaraan gekoppelde 
nummers op de plattegrond zorgden hier en daar problemen op. Voor de 
namen van de woningen, zijn blijkbaar veel mensen op de fiets of in de 
auto gestapt, want buiten enkele omgewisselde namen zaten hier 
nauwelijks foute antwoorden bij.  

De oplossing van de woordpuzzel: Als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan.  
De oplossing worden ook gepubliceerd op de website: www.loil.nl. 

Uit de juiste inzendingen zijn als winnaars geloot: Rikie en Willie Wijnholts,  
Ine en Martin Hoksbergen en Tonnie en Thea Buiting. Allemaal van harte 
gefeliciteerd. 
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Gabriel blad   
De 3e editie van dit jaar is wordt de 1e week van juni uitgebracht en 
rondbezorgd. Mocht u het niet ontvangen hebben laat het dan even 
weten.  
Tot slot   
Als parochie volgen wij de richtlijnen en adviezen die de overheid ons 
aanreikt. Voor de actuele situatie van onze parochie verwijzen wij u naar 
de website van de parochie www.parochiegabriel.nl en onze 
facebookpagina en vragen u hen die hierover niet beschikken te 
informeren. Ook in Montferland Journaal vindt u de actuele informatie. 
Blijft nog steeds goed voor uzelf en naasten zorgen in deze tijd  !   

Even voorstellen; de mensen achter Hart 
van Loil TV  
We kijken terug naar september 2020 de start van Hart van Loil TV. Links 
en rechts ontstonden ideeën om in deze tijd te zorgen voor verbinding. Zo 
ook via de televisie. Zendtijd, begeleiding en kansen via Regio 8 waren het 
eerste vastgoed.  
Een clubje vrijwilligers erbij, en zo kon de aftrap gegeven worden. De 
eerste bijeenkomsten konden live, maar al snel maakten de 
coronamaatregelen, dat we dit via Teams digitaal moesten doen. 
We brainstormden over mogelijkheden. Remco Geurts van Regio 8 gaf de 
eerste tips en tricks en gaf het advies om, als individuen zonder enige, een 
enkeling met ietwat, media ervaring de lat niet te hoog leggen.  
Intussen hebben zich een aantal groepjes gevormd. Een mooie mix van 
jong en oud, die voor elke aflevering 1 of 2 items op pakken:  

Ruby-Hil Bolder, Minke 
Steintjes, Niels Bolder 
Twan Scholten, Maud 
Steenkamp, Marloes van 
Mierlo  
Onne Heesen, Ap Dieker 
Inge Raben, Isa Raben, 
Marion Steenkamp 

Daarnaast mogen wij een beroep doen op een aantal gast filmers/editors. 
Thanks! 
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komt naar 
Loil!  

komt de Gelderse radio- en tv- zender naar Loil!  
Een team van Loilenaren krijgt die dag verschillende opdrachten, die te 
maken hebben met Loil.  
Per opdracht kunnen prijzen verdiend worden: 

Stormbaan: 

voor een goed doel! Wij hebben 

Kerkplein: 
Op het kerkplein in Loil worden tribunes en een decor gebouwd, én komt 

-Gelderland live uitzenden, 
maar ook overdag zal Radio-Gelderland ons regelmatig laten horen. 
In verband met corona is het 
programma aangepast ten opzichte 
van andere jaren. Zo is er met de 
huidige maatregelen minder publiek 
toegankelijk (± 100 personen), maar 
wordt er via een internetverbinding op 
een groot beeldscherm op het 
kerkplein gewerkt met 12 thuisteams.  
 
Teams: 
Naast de thuisteams zal een team van 10 Loilenaren de opdrachten 
uitvoeren. Hierbij zullen 2 leden van het Loilse team het op de stormbaan 
opnemen tegen 2 leden van een team uit een andere deelnemende plaats 
en gaan deze 2 personen het op een andere dag ook opnemen tegen 2 
teamleden in de andere plaats.  
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(Vervolg:  
Decoropdracht:
De decoropdracht wordt 4 weken voor de uitzending door gegeven. Deze 
opdracht heeft iets te maken met (de geschiedenis van) Loil en het decor 
(5x5 meter) mag pas op de dag van de uitzending vanaf 12:00 uur op het 
plein worden geplaatst. 
Hele dorp betrokken! 
Normaal gesproken vinden alle 

het 
dorp plaats. Dit is nu slechts beperkt 
mogelijk. Daarom wordt het hele dorp 
hierin betrokken en worden op 
meerdere plaatsen opnames gemaakt. 
Naast de teamleden en de thuisteams 
willen wij  heel Loil hierbij betrekken, 
bijvoorbeeld door zoveel mogelijk 
huizen, tuinen of wat dan ook te 
versieren. Dit zou met vlaggen, vaantjes, 
slingers, carnavalscreaties enzovoort kunnen, zodra de decoropdracht 
bekend is, wordt bekeken of dit ook zoveel mogelijk in een bepaald thema 
kan, daarover meer in de volgende editie van de Kontaktraad. 
 
Aanmelden thuisteams! 
Wij nodigen iedere huishouding in Loil uit om deel uit te maken van één 
de twaalf thuis teams. Vind je het leuk om mee te doen, meld je aan via 
kontaktraad@loil.nl 

De organisatie is druk doende een team samen te stellen en andere 
voorbereidingen te treffen om Loil (weer) op een mooie manier op de 
kaart te zetten! 
 
Hartelijke groet,  

Simone Verbeek, Margreet Peters, Femke Schuurman, Martin Tiemessen, 
Tonnie Peters, Peter Bosman, Edwin van Onna en Maarten Hoksbergen. 
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Van de raadstafel 
Hallo Loilenaren, 
In de afgelopen periode is er weer het nodige over de raadstafel gegaan, 
en zijn er vele besluiten genomen, zoals:  

Op mijn initiatief zijn we met een raadsbrede themawerkgroep Sociaal 
Domein bezig om de wijze van indiceren van hulp te (her)beoordelen 
en waar nodig aan te passen zodat iedereen die hulp krijgt die echt 
nodig is. Daar komen we in september verder op terug.  

zeer voortvarend opgepakt en hopelijk is er snel duidelijkheid zodat 
de plannen concreet kunnen worden. Daar waar nodig ondersteunen 
en stimuleren we de voortgang. 

De kadernota (wat zijn de financiële kaders voor 2022 en daarna) is 
vastgesteld waarbij er enige financiële ruimte is in 2022 om 
bijvoorbeeld woningbouw nog verder te stimuleren. Maar we zien ook 
dat we wat betreft o.a. het sociaal domein heel afhankelijk zijn van de 
bijdragen vanuit Den Haag en zijn dan ook benieuwd wat het nieuwe 
kabinet daarmee gaat doen.  

ang 
en de bibliotheek) zodat ook de jeugd daar een goede 
schoolvoorziening heeft voor de komende 40 jaar.  

Mocht U vragen over bovenstaand hebben, bel, mail of spreek me aan 
dan kunnen we er over van gedachte wisselen. Maar ook voor andere 
gemeentelijke zaken waarvan U denkt wellicht kan Ap daar bij helpen en 
ondersteunen laat het weten.  
De coronaregels versoepelen zodat we samen een mooie zomer met vele 
activiteiten in Loil kunnen beleven. Geniet er allen van.  
Ik wens iedereen dan ook alvast een fijne vakantie toe, rust lekker uit, blijf 
gezond en test jezelf uit voorzorg op corona bij terugkomst uit het 
buitenland.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ap Dieker   Raadslid CDA Montferland  06-4616456  
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De andere kant van de raadstafel 
In de vorige Kontaktraad heb ik u toegezegd meer te 
vertellen over de nieuwe, lokale, politieke partij Helder. 
 
Eerst iets over de naam, wat voor naam kies je? Ga je mee met de rest en 
heet het dan Eerlijk Montferland, Open Montferland, Montferland van 
iedereen? Allemaal mogelijkheden die allemaal wel iets hebben, de een 
wat meer, de ander wat minder. Dus vroeg ik een aantal mensen ook mee 
te denken en ook daar kwamen heel veel ideeën. Maar de mooiste, 
kortste en alles omvattende kwam van een oud-inwoner van Loil. Ik stelde 

omschrijven en hij kwam direct met 1 enkel woord: Helder. 
 
Kort, bondig en duidelijk. Direct naar de kern, geen moeilijke woorden en 
lange verhalen, dat is Helder. De naam was dus gevonden, nu aan de slag 
met goede en betrokken mensen. Ik heb al heel veel gesprekken gevoerd 
en er komt met de verkiezingen een prachtige lijst van namen die u willen 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad vanaf 2022. Mensen uit alle 
kernen van Montferland, betrokken en altijd denkend vanuit de gedachte 
van u. Want daar staat Helder voor; de inwoner van Montferland, voor alle 
mensen in onze gemeente.  
 
Voor de jongste jeugd met goede scholen en sport- en spel mogelijkheden 
maar ook voor de jongeren die graag een huisje voor zichzelf willen. Voor 
de ondernemer die het lastig had door corona en natuurlijk voor de 
ouderen. Dat ze niet meer een uur hulp moeten inleveren omdat de 
huidige coalitie graag wil bezuinigen. Nee, Helder wil en gaat staan voor 
alle inwoners. Wij zijn niet links, niet rechts, maar luisteren naar u, naar 
uw belang. Eerst de inwoners raadplegen en daarna de plannen maken. 
De inwoner komt bij Helder echt weer centraal te staan 
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Drie jaar lang heb ik alles alleen moeten doen in de raad, en dat was niet 
altijd even makkelijk, maar er schijnt gelukkig licht aan het eind van de 
tunnel. Want zoals ik al schreef vormt zich al een mooie lijst met namen 
die wat voor Helder (en dus ook voor u) willen betekenen. 2 daarvan 
introduceer ik u graag hier alvast. Zij zijn sinds kort mijn fractievolgers en 
ondersteunen mij zoveel mogelijk. Het zijn Inge Hultermans uit Didam en 
Karin Straatsma uit Nieuw-Dijk. Inge was jarenlang het gezicht van het 
bekende zwembad de Hoevert, ze was voor heel veel mensen het 
aanspreekpunt in het zwembad, zowel voor algemene zaken maar zeker 
ook voor de zwemlessen (ontzettend veel kinderen zullen de afgelopen 
jaren zwemles van Inge hebben gehad). Karin kent u wellicht van 
Autorijschool Straatsma waarvoor ze, naast haar werk bij Vitens, ook een 
aantal uren actief is. 
 

drieën proberen we nu een Heldere basis te leggen voor de toekomst. 
Naast Karin en Inge worden we ook geholpen door Marijn Kobessen.  
Marijn komt uit Azewijn en volgt een juridische opleiding. Dit sluit perfect 
aan bij de (lokale) politiek. Helder heeft daarnaast (meer op de 
achtergrond) een bestuur en heeft zich als politieke Partij inmiddels 
officieel in laten schrijven bij de notaris. 
 
Na de vakanties gaan we starten met de campagne richting de 
gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 worden gehouden. 
Dan gaan we ook graag met u in gesprek om te horen wat voor u 
belangrijk is. Zo willen we ons verkiezingsprogramma ook opstellen. Met 
daarin wat u belangrijk vindt, want laat het Helder zijn:  het gaat ons om 
de inwoners van Montferland. 
 
Ik wens u allen een hele mooie en heldere zomer 
 
Als er wat is, u weet me te vinden, 
Rob Mos Raadslid Gemeente Montferland 06-48777779  
 

32



34 35

Loil.nl

In Loil kan het!

Beste mensen,

Na intensief beraad met de Gemeente Montferland en onze leden, heb-
ben we zeer tot onze spijt moeten besluiten om de Sfeermarkt niet door
te laten gaan.

Er gaat wel weer veel mogelijk zijn, maar de begin juli nog geldende
Coronaregels en vooral het toezien op de naleving ervan, zijn dermate
complex dat wij dit besluit hebben moeten nemen.

Een lichtpuntje is wel dat de heteluchtballonnen en de motortoer-
tocht wel door mogen gaan! Dus toch nog een klein beetje Sfeer-
markt gevoel...

Met vriendelijke groeten,
Muziek- en toneelvereniging Amicitia.
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Activiteitenagenda Loil:  

28 juni:   Jaarvergadering Kontaktraad Loil 
3-4 juli:    Sfeermarkt 
4 juli   Survivalrun Loil 
8,9,10,15,16,17,18 juli: Uitvoeringen 

10 juli:   Bosslagstraat 10 
18 juli:   Open tuinen (Daaldersmaat, Doesburgseweg 8  Fam.      

 Giesen, Groenestraat 4) 
20 juli:    Voorjaarsvergadering Schuttersgilde Loil Vooruit 

 gecombineerd met  jaarvergadering keurkorps  
26 juli:   Vergadering Kontaktraad 
28 juli:   Samen Eten, SPOL 
8-9 augustus:   Schuttersfeest 
24 augustus:   Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland in Loil 
25 augustus:   Samen Eten, SPOL 
30 augustus:   Vergadering Kontaktraad 
11 september: Loillands 
12 september: Federatieve Schuttersdag in Nieuw-Dijk    

 (Schuttersgilde Loil-Vooruit) 
22 september: Samen Eten, SPOL 
26 september: Hart van Loil TV 
27 september: Vergadering Kontaktraad 
9 oktober:   Bielemantreffen in Millingen (Schuttersgilde Loil- 

 Vooruit) 
25 oktober:   Vergadering Kontaktraad 
27 oktober:   Samen Eten, SPOL 
24 november:  Samen Eten, SPOL 
29 november:  Vergadering Kontaktraad 
15 december:   Vergadering Kontaktraad met bezorgers boekje 
21 december:   Vergadering Kontaktraad 
22 december:   Samen Eten, SPOL 
Oproep:  
Graag ontvangt de redactie melding over geplande activiteiten, zodat 
dubbeling kan worden voorkomen. Uw activiteit melden kan via 
redactie@loil.nl 
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