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Onthulling Uitkijkpunt Loowaard 

• Op vrijdag 18 november om 13.30 zal de officiële onthulling plaatsvinden van het nieuwe 
uitkijkpunt in de Loowaard genaamd: Panorama Fibula. Wethouder Gemma Tiedink zal dan 
samen met de kinderburgemeester de feestelijke onthulling gaan verrichten. Aansluitend is 
een fototentoonstelling in Huis van Loo. Leerlingen van de Bernadetteschool zijn samen met 
Heidi Linck, de kunstenares van het uitkijkpunt, de Loowaard ingetrokken om het 
natuurgebied te fotograferen. Met trots laten zij het eindresultaat zien tijdens deze expositie. 
Iedereen is van harte welkom! Voor meer info zie ook onze website en Facebook. 
 
Programma: 
13.30-14.00 Onthulling uitkijkpunt (nabij Loowaard 1) 
14.00-14.30 Gezamenlijk naar Huis van Loo (Loostraat 34) 
14.45-15.00 Opening fototentoonstelling groep 5-8 Bernadetteschool 
14.45-16.30 Hapje en een drankje 
 
Zes verhalen over de Loowaard 

• Panorama Fibula is het uitkijkpunt in de Loowaard. In het uitkijkpunt kan het publiek via een 
QR-code luisteren naar deze zes verhalen die inwoners en andere deskundigen over dit 
gebied vertellen. Deze verhalen kunt u ook op onze website lezen en beluisteren. 
(www.dorpsraadloo.nl)  
 
Nieuwe Website 

• Sinds kort hebben we een nieuwe website www.dorpsraadloo.nl Heb je leuke foto’s en wil je 
die met ons delen, voeg ze toe of stuur een mailtje naar redactie@dorpsraadloo.nl Vragen en 
suggesties zijn altijd welkom. En heb je een leuk artikel dat prima past op onze website, ook 
dat horen we graag van je. 
 
Lezing Historische Kring 

• Op donderdag 24 november om 20:00 uur (inloop 19:30 uur) verzorgt historicus Ferdinand 
van Hemmen een lezing over de Mauritslinie in De Dorpsnoot, Loostraat 69B te Loo Toegang 
is gratis voor leden HKDGL. Ook niet-leden zijn welkom, 2 euro p.p. Aanmelden wordt op prijs 
gesteld. Dit kan via e-mail naar secretariaat@hkdgl.nl. Meer info hierover is ook te vinden op 
de website van de dorpsraad. 
 
Kerstpuzzeltocht 

• Het duurt nog even maar ook dit jaar gaan we weer een puzzelwandeltocht organiseren in de 
Kerstvakantie. Op donderdag 29 december vanaf 18.30 zal dit gaan plaatsvinden dus noteer 
alvast deze datum in je agenda! Nadere informatie hierover volgt in de komende weken. 

 


