Aan het bestuur van
Belangenvereniging Daalhuizen-Velp.
Velp, 2 september 2015.
Zeer geachte bestuur,
Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijke onthulling van het gerestaureerde,
200 jaar oude monumentje ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Daarmee wordt in Velp – op
zaterdag 26 september om 11.00 uur – de viering van 200 jaar Koninkrijk officieel afgesloten.
Het Waterloo-monumentje staat aan de vijver van Landgoed Dordtwijck, grenzend aan Park Daalhuizen
aan de Arnhemsestraatweg.
Tot enkele weken geleden meenden we dat het Waterloo-monument een plaatselijk monument was. Maar
uit onderzoek in het Gelders Archief blijkt dat het om een Gelders monument gaat. En dat zelfs Koning
Willem I en zijn moeder betrokken waren bij de totstandkoming ervan. Het was op aanraden van de
Koning, dat de toenmalige Gouverneur der Provincie, J.C.E. graaf van Lynden, de keuze van het ontwerp
en de uitvoering nauwlettend volgde.
Drs. Ph. Maarschalkerweerd, de huidige directeur van het Koninklijk Huisarchief, vertelde bij zijn bezoek
aan Velp in 2009 – toen de ijzeren schildjes van het monument opnieuw waren gegoten en feestelijk
werden onthuld – dat het Velpse monumentje een van de drie nog overgebleven Waterloo-monumenten in
Nederland is. De andere twee staan bij kasteel Amerongen en bij Paleis Soestdijk.
.

Aan het officiële programma zal dit jaar niet alleen burgemeester mevr. P. van Wingerden-Boers
meewerken, maar o.a. ook het Regiment Huzaren Van Sytzama. De kleinzoon van de oprichter van dat
regiment (in 1813) was de oprichter van Velp voor Oranje (in 1894). Verder dansen leerlingen van Studio
26 uit Velp op het muziekstuk ‘Waterloo’ van ABBA en speelt een plaatselijk Fanfarekorps.
Wij hopen van harte u op 26 september te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Gety Hengeveld-de Jong,
voorzitter
Stichting Velp voor Oranje.
PS
Tot 20 september kunt u zitplaatsen reserveren bij voorkeur via email bij Nelleke den Boer-Pinxter,
voorzitter van de organiserende commissie: nellekepinxter@gmail.com of tel. 026-3613944.
Gravin Adalaan 2
6882 AK Velp.
gety@hengeveld.org
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Sponsors van de restauratie zijn: Provincie Gelderland, Gemeente Rheden, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stichting Martens van Sevenhoven, Stichting Nederlands Patriciaat, Stichting Van Sytzama
Colenbrander, Jan Snellenburg - heer van Dordtwijck, Stichting Velp voor Oranje, Belangenvereniging
Daalhuizen-Velp. In 2009: De Geërfden van Velp en Bouwfonds Cultuurfonds.

