
DAGUITSTAP  NAAR WATERLOO 

Waterloo: nieuw programma en grondig vernieuwde sites en musea 

Zondag 18 oktober 2015 om 8.45 uur 

Samenkomst Kloosterhof 1 Puurs 

1815, een uiterst belangrijk jaar in de Europese geschiedenis. In juni van dat jaar werd over het lot van 

Europa beslist. 200 jaar later bezoeken wij de plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Onder de leiding van een gids starten we in het Wellingtonmuseum, gevestigd in een oude herberg die 

ook als postkantoor heeft gediend. Hier vestigde de Hertog van Wellington, opperbevelhebber van de 

geallieerde strijdkrachten, zijn hoofdkwartier en schreef hij op de avond van de veldslag zijn 

overwinningsrapport. 

In het Gehucht van de Leeuw kunnen de liefhebbers de Heuvel van de Leeuw beklimmen. Onze gids 

duidt in het landschap de plaatsen aan waar belangrijke taferelen zich afspeelden. 

Het recent gerestaureerde Panorama, een immens fresco van 110 meter lang, toont de belangrijkste 

gebeurtenissen. Het is ondergebracht in een gloednieuw, deels ondergronds gebouw. Ook hier geeft de 

gids uitleg. 

Na het middagmaal stelt het Memoriaal 1815 bezoekerscentrum je een interactieve route voor in het 

museum. Met een audiogids en in het gezelschap van een soldaat van je favoriete leger bivakkeer je 

tijdens de laatste nacht voor de veldslag. Een 3D-film brengt je in het hart van de slag. Je eindigt bij het 

vallen van de nacht en maakt de ontreddering van het Franse leger en de overwinning van de 

geallieerden mee. 

Ons ticket is geldig voor nog twee plaatsen in de buurt: het Hoofdkwartier van Napoleon en de boerderij 

van Hougoumont. Indien de tijd het toelaat, brengen we ook aan deze sites een kort bezoek. 

Wie met ons deze boeiende dag vol afwisseling wil meemaken, schrijft goed op tijd in door overschrijving 

van 35 euro op rekening BE30 0682 0215 6111 van Davidsfonds Puurs met vermelding ‘Waterloo’ en dit 

ten laatste op 05 oktober 2015. Dit is nodig in verband met het reserveren van gidsen en maaltijden. Je 

inschrijving is slechts geldig na betaling. 

Info: lode.muyldermans@telenet.be tel. 03 889 23 33 (a.u.b. niet telefoneren van 22 september tot en 

met 1 oktober) 

of peeters_willy@skynet.be tel. 03 889 32 63 (a.u.b. niet telefoneren van 22 september tot en met 25 

september) 

  

GPS instellen? 

Wellingtonmuseum Chaussée de Bruxelles 147, 1410 WATERLOO 

Memoriaal 1815 Route du Lion 252-254, 1420 BRAINE-L’ALLEUD 

 


