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Kort verslag Jaarvergadering 2020   
Maandag 26 juni 2021 kon de Stichting Kontaktraad Loil 
eindelijk haar jaarvergadering 2020 houden. Omdat wij weer fysiek bij 
elkaar mogen komen, maar wel op 1 ½ meter afstand, was de kantine van 
De Zomp goed gevuld. 

Gerard Gies nam afscheid als 
penningmeester en wordt opgevolgd 
door Femke Schuurman- Bolder.  
Met een bloemetje, het afscheidscadeau 

voorzitter Edwin van Onna Gerard voor 
zijn inzet. Gerard deed daarna nog 
verslag van de financiële boekhouding. 
Hieruit bleek onder andere dat de 
inkomsten van met name de jaarlijkse 
kalenderverkoop fors waren gedaald 
door de coronabeperkingen. Nieuwe 
penningmeester Femke lichtte daarna 
de begroting voor dit jaar toe. Hierin ook 
het voorstel om het tarief van het Kontaktraadboekje voor abonnees 
buiten Loil en de advertentietarieven te iets verhogen. Dit voorstel werd 
door de aanwezigen goed gekeurd. 

De overige bespreekpunten waren onder andere de mogelijke 
woningbouw in Loil, een terugblik op de corona-acties, aanpassingen aan 

achteraf toegezonden en hieronder gepubliceerd. 

Speciale aandacht gevraagd voor de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli aanstaande geldt. Alle 
verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen en dit moet 
vast gelegd worden in een handboek en/of de statuten. Grofweg is deze 
bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik 
van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te 
voorkomen 
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(Vervolg: Kort verslag Jaarvergadering 2020) 
Na de rondvraag dankte voorzitter Edwin 
van Onna de aanwezigen en sloot  de 
vergadering af met een passend gedicht van 
wijlen Ton Bolder: 
 

Fietspuzzeltocht  
Op zondag 5 september organiseert Oranje 
comité Loil-Vooruit haar jaarlijkse fietstocht. Een foto puzzeltocht van 
ca. 27 km voor het hele gezin. 
Onderweg kunt u genieten van mooie en verrassende plaatsen en 
landschappen in de omgeving van Loil en kunnen er verschillende 
vragen en opdrachten gemaakt worden bij de controleposten.   
Gezelligheid en genieten van de mooie tocht staat voorop deze 
middag.  
Start- en eindpunt is café-cafetaria "De Papegaai" aan de Wehlseweg 22, 
6941 DL Loil. Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt - en voor 
kinderen t/m 16 jaar -

Inschrijven en starten kan tussen 12:30 en 13:30 uur. 
Uiteraard nemen wij de Corona maatregelen in acht en geldt voor 
iedereen: 
Houd 1,5 m. afstand van anderen en bij klachten blijf thuis! 

 
Het houdt je bijeen 

Sport of muziek 
Kan veel lijden 

Heeft de nodige rek 
Smeltkroes bij vreugde 

Vangnet bij slechte tijden. 
an is er maor ene 

Het grootste ideaal 
is warm en sociaal 

want de allermooiste club 
zijn we zelf, allemaal 
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Na het grote succes van twee jaar geleden organiseren de zes 
jeugdverenigingen uit LOIL een nieuwe editie van expeditie Loilinson! 
 

tember weer los!  
Het 3e veld van SV Loil zal die zaterdagmiddag omgetoverd zijn tot een 
uitdagend speelveld vol met obstakels en hindernissen. Teams strijden 
tegen elkaar voor de meeste punten of de snelste tijd.   
Ieder, die ouder is dan zes jaar, mag meedoen! Elk team bestaat uit zes 
leden en in elk team mogen zelfs twee volwassenen zitten! 
 
Welk team is de beste survivor en wint Expeditie Loilinson 2021? 
 
Geef je samen met je vrienden, vader, moeder, opa, oma, oom of tante op 
voor 4 september! Vergeet bij je aanmelding niet jouw teamnaam en de 
leeftijden van de teamleden te zetten! 
 
Opgeven kan via drammersjeugd@gmail.com 
 
F U S I E F U S I E

Biljartvereniging Hendriks en Biljartvereniging 
De Papegaai 

Zijn per 23 juni 2021 samen gegaan 
 

Nieuwe naam: Biljartvereniging LOIL 
 

LOCATIE
Wehlseweg  22  -  6941 DL  -  Loil - Didam 

______________________________________________________________ 
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LOILLANDS FESTIVAL  

Na bijna anderhalf jaar vol beperkingen en onzekerheden is het weer 
mogelijk om samen een feestje te vieren! Op vrijdag 13 augustus heeft 
het kabinet bekend gemaakt dat alle festivals tot 20 september maximaal 
750 bezoekers mogen ontvangen. 

Omdat we al ruim boven de 750 kaarten hadden verkocht was het 
gewoon door laten gaan geen optie. 

Daarom deze editie niet één maar twee avonden Loillands!  zodat 
iedereen op een verantwoorde manier toch een mooi feestje kan vieren. 

VRIJDAGAVOND 10 SEPTEMBER & 
ZATERDAGAVOND 11 SEPTEMBER 2021 
Loillands, het feest met een bijzondere festivalsfeer, coverband Lead en 

top locatie! 

Loillands is dit jaar weer rondom een volledig nieuw thema ingericht 
en het belooft weer een spectaculaire inrichting van het terrein te 
worden. 

We hebben voor jullie een speciaalbier weide, een uniek decor, 
opblaasdieren, een cocktailbar en een hele grote mega-stage! 
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(Vervolg: LOILLANDS FESTIVAL WET N WILD) 
Mocht je nog geen kaarten hebben dan kun je tickets 
bestellen in de voorverkoop online op 
www.loillands.nl voor - per stuk.  

De toegang is vanaf 16 jaar en ouder en alleen maar mogelijk met 
een geldige QR-code via de CoronaCheckapp. 
Ga naar Facebook/Loillands of instagram.com/Loillands en like onze 
pagina. Hierdoor blijf je op de hoogte van alle informatie over de band, 
DJ en overige zaken rondom dit festival. 

Ten tijde van het schrijven van deze tekst zijn details nog niet helemaal 
bekent en misschien zijn de twee avonden al wel uitverkocht. 

Hopelijk tot Loillands! 
Datum:  Vrijdagavond 10 september & zaterdagavond 11 september   
Tijd:  19:00 uur tot 00:30 uur. 
Locatie: Park Loil (Didam). 
Adres: Ingang | Sportpark SV Loil | Wehlseweg 42. 
Leeftijd: 16+ (zorg voor een geldig legitimatiebewijs en een geldige 
QR-code via de CoronaCheck app!) 
Entree: 15,- 

Collecte MaagLeverDarm stichting 
Onlangs hebben we weer de collecteweek van de MLD 
stichting achter de rug. Deze heeft plaats gevonden in de 
week van 21 tm 26 Juni in Loil en gedeeltelijk in Didam. Hierbij is er weer 
een mooi bedrag opgehaald van 813,95 euro. 
 
Hartelijke dank aan iedereen die hieraan heeft bij gedragen. 
Ook de collectanten nogmaals dank voor jullie inzet!!!! 
Mocht er interesse zijn om volgend jaar een paar uurtjes mee te helpen 
collecteren dan hoor ik het graag. 
 
Groeten, 
namens MLD stichting, 
Irma Steenkamp, contactpersoon MLD 
e-mail: Irma.steenkamp17@gmail.com, telefoon:  06- 30 62 41 68 
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Even voorstellen: 

De bewoners van Kloosterstraat 45 
 
Wat brengt een stukje in het boekje ontzettend leuke 
reacties met zich mee,  
wij hebben al meerdere mensen mogen 
ontmoeten, zeker tijdens de dagen rondom 
het prachtige Openluchtspel. 
Zo ontving ik een leuk berichtje van Willeke 
Ankersmit-Philipsen en hebben wij onlangs 
samen kennis mogen maken. 
 
Willeke woont sinds afgelopen december 
samen met haar Peter en hond Jack in Loil,  
in het huis waar Peter al woonde. Het verhaal 
dat hieraan vooraf gaat is meer dan de moeite 
van het vertellen waard, een echte love story. 
 
Het verhaal van Willeke en Peter gaat terug naar 1979, zij waren destijds 
een stel, hebben zich verloofd en waren samen woonachtig aan de Els in 
Didam. Peter zijn loopbaan was bij de Marine, in die periode hebben zij 
ook samen op Aruba verbleven, waar Peter gestationeerd was. 

 

Op de langere termijn bleek de relatie, mede 
door de afstand en het elkaar weinig kunnen 
zien, geen stand te houden. Beiden hebben in 
de loop van de tijd hun partners ontmoet en 
ook kinderen gekregen, Peter 2 dochters en 
Willeke een dochter en een zoon met 
inmiddels een lieve vriendin, allen nu 
volwassen. Ook Matti, de hond van Peter en 
zijn toenmalige partner, komt regelmatig 
gezellig logeren. 
 
Helaas waren het niet alleen gelukkige tijden 

en is Peter enige jaren geleden getroffen door een hersenbloeding. Ook 
beide relaties hebben geen stand kunnen houden. 
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(Vervolg: Even voorstellen: De bewoners van Kloosterstraat 45) 
Beiden hebben veel aan elkaar gedacht, zo had Willeke nog altijd de 
zegelring van Peters vader liggen en wilde deze graag persoonlijk 
teruggeven. Een bericht via facebook vanuit Peters kant betekende het 
eerste contact na meer dan 30 jaar. Willeke weet dat nog precies, het was 
midden in de Albert Heijn, in positieve zin stond haar wereld op zijn kop. 
Een eerste afspraak volgde, een vertrouwd en emotioneel weerzien, het 
goede gevoel was er meteen weer. De steun, elkaars verhalen delen, alles 
viel op zijn plaats, zij waren elkaar nooit echt vergeten. Inmiddels zijn zij 
alweer ruim 4,5 jaar samen en hebben dit afgelopen 15 december 
bezegeld met een geregistreerd partnerschap. Het contact met elkaars 
kinderen is ook fijn, de donderdag is de 
lekker aanschuiven voor het eten. 
Voor Willeke voelt wonen in Loil als thuiskomen, fijn dat er weer reuring 
voor de deur is en samen hebben zij genoten van het indrukwekkende 
openluchtspel. De bewondering voor het verenigingsleven en de vele 
vrijwilligers blijft ook niet ongemerkt. 
Naast haar werk als huishoudelijk verzorgende, genieten Peter en Willeke 
samen van de mooie momenten, de natuur en mensen om hen heen. Het 
huis wordt gezamenlijk opgeknapt en 
een prachtige overkapping is een 
heerlijk plekje in hun fijne tuin 
geworden. 
Wensen voor de toekomst zijn er ook; 
graag maken zij, zodra mogelijk, een 
mooie reis naar een warm en zonnig 
oord.  
Nieuwe herinneringen maken, daar 
gaan zij voor! 
______________________________________________________ 
 
Wonen jullie ook sinds kort in Loil en wil je je graag 
voorstellen in het volgende boekje? Neem dan 
contact op met Karin Geven: 
karingeven@kpnmail.nl, of via facebook.  
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Loil Beach 
In de vorige Kontaktraad vertelden we jullie over 
onze nieuwe volleybalvelden buiten op 
sportaccommodatie de Korenakker. We deden daar de belofte om, in deze 
editie van de Kontaktraad, het grote plan toe te lichten. Nou, daar gaan we 
dan. 

De ontwikkelingen het afgelopen anderhalf jaar hebben ons doen inzien 
dat niet alles altijd blijft zoals het is. We kunnen als volleybalvereniging er 
niet meer vanuit gaan dat we altijd in ons zaaltje terecht kunnen. Daarom 
zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om als vereniging flexibel en 
toekomstbestendig te zijn. Deze oplossing hebben we buiten de zaal 
gevonden. 

Het grote plan wat we hebben is om, naast de reeds gerealiseerde 
buitenvelden op het gras, ook twee velden te maken op het zand. In totaal 
willen we dus 4 buitenvelden hebben waarop we onze trainingen en 
wedstrijden kunnen voortzetten als het binnen niet kan. 

Maar ook bieden deze velden de mogelijkheid om ons aanbod uit te 
breiden. Denk dan bijvoorbeeld aan clinics, toernooien of 
zomeractiviteiten. Mogelijkheden te over voor ons als vereniging. Maar 
dat is nog niet alles. 
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(Vervolg: Loil Beach) 
We willen de velden namelijk niet voor ons zelf houden. Dat zou echt 
zonde zijn. We gaan dan ook werken aan een plan om de velden ook 
beschikbaar te stellen voor niet leden zoals school, andere sportgroepen 
of volleybalverenigingen uit omliggende dorpen. 
Daarnaast hebben we en gaan we het plan zo insteken dat het geen vaste 
opstelling is. De volleybalnetten kunnen makkelijk weggehaald worden. 
Waardoor het gras, maar ook het zand beschikbaar is en blijft voor andere 
activiteiten en andere verenigingen. 
 
Maar goed voor het zover is moeten we nog flink wat werk gaan verzetten. 
Fase 1, het maken van twee velden op het gras, is afgerond. Maar dit was 
de makkelijkste van de twee fasen. Fase 2, het maken van de twee 
beachvolleybalvelden gaat wat meer tijd en werk kosten. Hier gaan we, na 
de zomer weer vol goede moed en met veel energie tegenaan. We kunnen 
hier alle hulp goed bij gebruiken. Dus wil jij je steentje bijdragen aan dit 
leuke project?  
Laat het ons dan weten en stuur een mail naar info@svloil-volleybal.nl. 
 
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/ 
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Drie keer in twee jaar tijd hebben we het uitgesteld. 
Op 8, 9, 10, 15, 16, 17 en 18 juli 2021 was het dan toch 
zover. Het was bijzonder, dat ondanks de vertraging 
door Covid, de betrokkenheid en het vertrouwen in de voorstellingen 
bleef. Met een enorme hoeveelheid betrokken vrijwilligers hebben we het 

van de twee twaalfjarige vriendinnen Fientje Seegers en Leike van Vuuren 
die bij de ontploffing van de meisjesschool en het klooster om het leven 
kwamen is verteld en gedeeld. 
 

Wat was het mooi. Een ongelofelijke en onvergetelijke ervaring! Niet alleen 
voor ons als productieteam, maar duidelijk ook voor de ruim 2400 gasten 
die we hebben mogen begroeten. We hebben honderden prachtige 
reacties ontvangen. Stuk voor stuk enthousiaste, positieve en soms ook 
emotionele reacties. Het verhaal dat Annie ons heeft verteld, heeft veel 
losgemaakt. En dat bij een heel breed publiek. Van een jongen van zes jaar 
tot een mevrouw van 95 jaar.  
 

We zijn trots dat we het verhaal op deze locatie een gezicht hebben 
mogen geven. Maar we zijn vooral ook trots dat we deze prachtige 
productie SAMEN tot stand hebben gebracht. Want wat hebben we twee 
jaar lang enorm kunnen bouwen en vertrouwen op ontzettend veel 
mensen. En daar willen we jullie voor bedanken! De cast, alle mensen 
achter de schermen, de buurt, de families waar we anderhalf jaar lang te 
gast mochten zijn, onze sponsoren, de mensen van het licht en het geluid, 
de gemeente Montferland en - om vooral niemand te vergeten - íedereen 
die een steentje heeft bijgedragen: HEEL ERG BEDANKT!  
 

met het openluchtspel aan de doelstelling van Annie hebben voldaan. 

nooit 
verhaal breed is en wordt gedeeld. Het verhaal, dat jong en oud na 76 jaar 
nog steeds raakt. Annie bedankt dat je dát verhaal aan ons hebt verteld. 
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TIJD) 
Ook aan Fientje en Leike zullen we nog vaak denken. Jullie zullen de rest 
van ons leven ongetwijfeld nog regelmatig als twee vlinders door ons 
beeld komen fladderen. Net zoals jullie dat iedere voorstelling deden.  
 

Naast de verschillende uitdagingen, die we onderweg tegenkwamen, 
hebben we ook geluk gehad. Bijvoorbeeld met het weer. De weergoden 
waren ons goed gezind. Ook wat betreft ieders gezondheid is het goed 
gegaan. Iedereen heeft zijn of haar rol ook daadwerkelijk alle 
voorstellingen kunnen spelen.  
 

Maar het was niet alleen geluk. Achteraf gezien hebben we op belangrijke 
momenten ook de juiste keuzes gemaakt. Bij deze keuzes bleven het 

rode draad. 
 

s, maar is een herinnering voor ALTIJD.  
 

Vrij zijn; een groot goed 
Zelf weten wat je zegt en doet 
Vrij zijn; geloof, vertrouwen 
Dat je ooit op ruïnes 
Aan iets nieuws kunt bouwen 

Het 

Ap, Edwin, Frank Geert, Hein, Onne, Theo 
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Activiteitenagenda Loil:  
5 september: Fietspuzzeltocht Oranjecomité 
7 september: Inloop SPOL 
11 september: Expeditie Loilinson 
10 &11 september: Loillands 
14 september: Inloop SPOL 
21 september: Inloop SPOL 
22 september: Samen Eten, SPOL 
26 september:  Hart van Loil TV 
27 september: Vergadering Kontaktraad 
28 september: Inloop SPOL 
3-4 oktober: Schuttersdag (onder voorbehoud) 
9 oktober: Bielemantreffen in Millingen 
25 oktober: Vergadering Kontaktraad 
27 oktober: Samen Eten, SPOL 
13 november: Activiteit Vrolijke Drammers  
14 november:  Sinterklaasintocht 
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:  
Uw activiteit hier ook vermeld zien? Laat het weten via redactie@loil.nl 

De nieuwe Kontaktraadkalender komt er aan 
Met het bezorgen van de volgende uitgave van dit boekje (medio oktober), 
zullen de bezorgers u ook de jaarlijkse Kontaktraadkalender 
aanbieden.Tom en Paul van Alst hebben weer mooie foto s geselecteerd.  

Doordat de kalender het afgelopen jaar niet aan de deur kon worden 
verkocht, is in 2020 een forse verliespost voor de Kontaktraad over 
gebleven. Wij hopen dat de kalender dit jaar weer in dezelfde aantallen als 
in eerdere jaren wordt gekocht, waardoor het mogelijk blijft om onze 
activiteiten op dezelfde voet voort te zetten.  
De kalender is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook om cadeau te geven 
met Sinterklaas, Kerst, een verjaardag.   
De prijs van de kalender 
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