
Impressie van De Weef gelegen tussen de Zuid-Willemsvaart en het Burgemeester Geukerspark.
Foto: Gemeente Helmond
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O F F I C I A L  D E A L E R Ameidestraat 17 | 5701 NN Helmond | 0492-541848
www.tkelderke.nl

In de gezellige Ameidestraat van Helmond kunnen 
mannen hun hart ophalen bij ‘t Kelderke Herenmode.

EEN BEGRIP IN HERENMODE!

BEER AND BEEFS
H E L M O N D  p R E s E N t E E R t

DEAlLErbEstE
KOM LEKkER gEniEtEN van EEn HEERLijkE StEaK OF riB-EyEs. EN wat Dacht jE van EEn gaMbA SpiES?

OF LaAt jE vErRAsSEn DOOR DE chEF’S SurpriSE, EN Dat AlLES ONDEr HEt gEnOt van EEn paSsEND SpEciaAlBiERtjE.

StEEnwEg 19   5707 cD HELMOND   t 0492 38 90 43   E HELMOND@BEERANDbEEfs.nl
OpENiNgstijDEN: MaANDag van 17:00 tOt 22:00 Uur   DinsDag gESlOtEN   wOENSDAg, DOnDERDag EN vRijDag van 17:00 tOt 22:00 Uur  ZatErDAg EN ZOnDAg van 16:00 tOt 22:00 Uur

AFHaLEn Kan OOK
Kijk Op www.BEERANDbEEfs.nl

cuLinaiR gEniEtEN
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Helmond Art Festival

Maak kennis met de vele aspecten binnen de culturele sector. Meer dan 70 beeldende kunstenaars tonen hun 

werk en er is ruimte voor straatmuzikanten en artiesten. Daarnaast is er ook voor de kinderen een 

gevarieerd aanbod. Ben jij beeldend kunstenaar en wil je deelnemen aan het Art Festival?  

Meld je dan nu aan. Kijk op www.helmondartfestival.nl

Helmond Art Festival. Voor jong en oud.

Je kunt je vanaf nu inschrijven.

Zondag 11 september 2022 
van 12.00 tot 17.00 uur in het centrum van Helmond.Welkom.
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V
oor jullie ligt het tweede nummer van ons mooie IN&UIT Helmond. 

Deze keer met als thema ‘Wonen aan het water’. Wat wordt er veel 

gebouwd en wat zijn er veel plannen voor projecten langs het kanaal, 

het is echt geweldig. Helmond wordt steeds meer een stad om trots op te 

zijn. Deze maand is het twaalf jaar geleden dat ik naar Helmond verhuisde. 

Wat heb ik een commentaar gehad variërend van ‘je hebt toch wel al een trai-

ningspak gekocht’ tot ‘ben benieuwd hoe lang het duurt tot je weer terug bent’. 

Allemaal even vriendelijk maar niet heus. Ik verhuisde op 1 mei en ging als 

een blije gup naar het stadskantoor om me in te schrijven. Vergeet het maar, 

dicht tot en met 5 mei. Dus vijf dagen illegaal hier gewoond. Niet echt een 

goede start. 

In tien jaar tijd heb ik de stad in positieve zin, zien veranderen en als ik nu 

over de Traverse naar huis rijd, de mural van de Heer van Herselo en het 

kasteel zie, dan ben ik trots op mijn stad.

Alleen het Helmonds hè, dat blijft lastig. Twee wordt uitgesproken als ‘tweije’ 

en nee als ‘neije’. Dat laatste klinkt dan net als ‘neie’ in mijn geboortestad 

maar betekent daar iets heel anders; De Neie is de nieuwe stadsprins. 

Van mijn vriend kreeg ik destijds een Helmonds Woordenboek en als het 

had gekund, had ik een inburgeringscursus gevolgd. Altijd verrekkes hendig.

Veul leesplezier! Pien Buwalda

Hallo
Helmonders,
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In gesprek met Eduard HettemaD O O R 

R O Y  D E  L E I J E R

F O T O ’ S : 

L I L I  V E R E I J K E N , 

G E M E E N T E 

H E L M O N D

Hoewel de laatste winkel in 2008 de deuren sloot, leeft de naam van 
levensmiddelenbedrijf Edah nog altijd voort. In Helmond, lange tijd het 
kloppend hart van de grootgrutter, onder meer bij het Edah-museum én bij 
het nieuwbouwproject Oranjekade.

Daar aan de Kanaaldijk Noord Oost, waar vorig 

jaar is gestart met de bouw van een kleine 

300 huur- en koopwoningen, herinnert onder 

andere de oude voorgevel van het Edah-hoofd-

kantoor aan het rijke verleden van het levens-

middelenconcern. De gevel wordt opgenomen 

in het nieuwbouwproject. Dat geldt ook voor 

de namen van de oprichters van het levens-

middelenbedrijf: Ebben, Dames, Aukes en Het-

tema. Hun beginletters vormen samen Edah.

Pal tegenover de monumentale voorgevel, aan 

de overzijde van de Zuid-Willemsvaart, houdt 

de Helmondse bedrijfshuisvestigingsspecialist 

Eduard Hettema kantoor in een prachtige villa. 

Zijn grootvader was één van de vier oprichters 

van de Edah. 

Puur toeval
Hettema ziet het nieuwbouwproject op het 

oude Edah-terrein langzaam verrijzen. “Maar 

het is puur toeval dat ik hier zit met mijn kan-

toor”, vertelt Hettema, “zelf vind ik het ook niet 

zo belangrijk dat de gevel blijft staan, maar het 

is wel mooi dat de namen van de oprichters 

terugkomen. Edah heeft natuurlijk heel veel 

voor Helmond betekend.” 

Gunstige ligging van Helmond 
Jacob Ebben, Servaes Dames, Jan Aukes en 

Johannes Hettema, vier katholieke kruideniers 

uit Friesland, vestigden zich aan het begin van 

twintigste eeuw onafhankelijk van elkaar in 

Brabant. Zij begonnen kruidenierszaken in Hel-

mond, Tilburg, Eindhoven en Oss.

In 1910 bundelden het viertal hun krachten op 

logistiek gebied. Ook werden de levensmid-

delen voortaan centraal ingekocht. Vanwege 

de gunstige geografi sche ligging werd er voor 

Helmond gekozen.

De nieuwe aanpak werd een groot succes. Het 

zorgde niet alleen voor veel bedrijvigheid aan 

de Zuid-Willemsvaart, maar ook in de rest van 

Nederland en zelfs het buitenland. In 1917 werd 

de Edah NV opgericht. Met eigen productiebe-

drijven, waaronder slagerijen en bakkerijen, en 

met verschillende winkelformules en honder-

den winkels, werden klanten in Nederland, Bel-

gië en Frankrijk bediend. Op haar hoogtepunt 

was Edah het tweede grootste levensmidde-

lenconcern van Nederland. Er werkten duizen-

den mensen.

Directievlees
Naast het kantoor van Hettema aan de Kanaal-

dijk Noord West was vroeger de slagerij van 

Edah gevestigd. Hettema: “Daar haalde ik als 

kind op mijn fi etsje de kogelbiefstuk voor de 

zondag. We noemden dat het ‘directievlees’. 

Mijn vader was in die tijd algemeen directeur 

van Edah.”

Eén lid uit iedere familie
Nadat Dames en Ebben het levensmiddelenbe-

drijf verlieten, bleven de families Aukes en Het-

tema actief binnen de supermarktketen. Ebben 

was ook politiek actief. Hij zat in de Helmondse 

Van Edah naar Oranjekade
gemeenteraad en was 33 jaar wethouder. Het-

tema: “Later is de Wethouder Ebbenlaan naar 

hem vernoemd.”

Uit iedere familie mocht maximaal één familie-

lid tot het bedrijf toetreden. “Dat stond zo in de 

statuten. Mijn oudere broer Hans heeft dertig 

jaar bij Edah gewerkt.”

Maar het was zeker niet zo dat de families alles 

voor het zeggen hadden. “Er was namelijk ook 

een geheime aandeelhouder”, vertelt Hettema. 

Via een aparte deur in het hoofdgebouw had 

deze mysterieuze persoon rechtstreeks toe-

gang tot de directieburelen.

Edah is nooit failliet gegaan 
In de jaren zeventig ging Edah op in de Vendex 

Food Groep, die daarna met De Boer Unigro tot 

Laurus fuseerde. Een volgende overname en 

reorganisatie zorgden er uiteindelijk voor dat 

de naam Edah uit het straatbeeld verdween. 

Eind 2008 sloot in Emmen de laatste Edah-

winkel de deuren. Hettema: “Maar het bedrijf is 

nooit failliet gegaan. Edah leeft nog altijd voort 

als een lege vennootschap.” ■

Fabriekspanden van de Edah rond 1960.

Oranjekade in vogelvlucht.
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Ter hoogte van de  
Hoogeindsestraat is de 

Oude Aa weer teruggekeerd 
in het straatbeeld  

(bovenste foto).
Doeverode uit 2010 was de 
waterburcht op Suytkade 

(middelste foto).
Waterburcht Luyvestein 

gezien vanaf de Zuid-Wil-
lemsvaart (onderste foto).

Stenen worden gestapeld, steigers op- en afgebroken, bouwkranen zijn zichtbaar door de stad, er 
wordt getimmerd, gemetseld, gestukt, geboord, elektriciteit, waterleiding en riool gelegd, soms 
lijkt het wel of de vakmensen uit de bouw onze stad hebben overgenomen. Wat opvalt is dat veel 
projecten langs de Zuid-Willemsvaart worden gerealiseerd. Rij maar eens langs het kanaal; van 
Suytkade tot aan Sluis 7 bij de golfbaan wordt gebouwd. Als inwoner van de stad zou je er gewoon 
blij van worden. Zoveel bedrijvigheid wat wordt omgezet in huizen en plannen waar iedere 
Helmonder van profiteert.

Het bruist van 
bouwactiviteiten 
in Helmond

In 2017 presenteerde de gemeente het Centrumperspectief 
2030. Wethouder Erik de Vries schreef toen al in het voor-
woord: “We hebben dit Centrumperspectief gemaakt voor de 
mensen die in het centrum wonen, werken, ondernemen en 
te gast zijn. Maar ook mét diezelfde mensen….” En verderop: 
“Daarom gaan we in 2017 al aan de slag met de herontwik-
keling van het Havenpark en het Speelhuisplein. Dat is een 
breed gedragen wens van bijna iedereen die bij het maken 
van dit plan betrokken is geweest. Ik ben blij dat we daar 
gehoor aan kunnen geven. Dat is de eerste stap naar een 
kloppend hart van Helmond in 2030!”

Suytkade
Sinds die tijd is er veel, héél veel veranderd in positieve 
zin. We gaan even terug naar Suytkade. Het oorspronkelijk 
bestemmingsplan dateert al uit 2004. En wat is er veel ver-
anderd in die 18 jaar! 
Er kwamen studenten omdat de Groene Campus werd gere-
aliseerd. Drie zogenaamde Waterburchten werden langs het 
kanaal gebouwd, Groenkwartier Noord kwam, een woonge-
bied met patio’s en starterswoningen. Aan de Scheepsbou-
levard is het Foodpark gereed gekomen. Eind 2013 ging het 
leisurecomplex Fitland XL open. Er kwam een grote super-

markt van Duitse origine en niet te vergeten want hij hoort 
er toch echt bij: De Cacaofabriek. 
Suytkade is nog lang niet klaar en er zijn volop plannen 
voor heel veel nieuwbouw. Laagbouw zoals patiowoningen 
en hoogbouw. We houden ons even aan de plannen voor 
Wonen aan het Water, wat het centrale thema in dit arti-
kel is. In het kanaal wordt een eiland gecreëerd ‘Wonen op 
Suyt’. Daar komen drie waterburchten met ruim 220 woon-
eenheden en een grote verscheidenheid aan woningtypen. 
In Waterburcht 4 en Waterburcht 6 komen koop- en huur-
appartementen voor verschillende doelgroepen. In Water-
burcht 5 komen huurwoningen voor bewoners die gebruik 
willen maken van gezamenlijke voorzieningen en gedeelde 
ruimtes. Zo is er voor iedere woonlaag een gemeenschap-
pelijke woonkamer inclusief een gezamenlijke buiten-
ruimte ontworpen waar de bewoners elkaar kunnen treffen 
voor bijvoorbeeld een kop koffie. Op het eiland ‘Wonen op 
Suyt’ zijn ook zorgvoorzieningen aanwezig; gemakkelijk 
voor bewoners die, nu of in de toekomst, in meer of min-
dere mate behoefte aan zorg hebben. Waterburcht 5 voor-
ziet in aanleunappartementen voor (vitale) senioren en 
zorgappartementen waar mogelijk 24-uurs zorg geboden 
kan worden.

Wonen
aan het water

>

D O O R  P I E N  B U W A L D A

F O T O ’ S :  G E M E E N T E  H E L M O N D ,  

V B & T  M A K E L A A R S ,  

M A R I N U S  V A N  D E N  E L S E NVan Edah naar Oranjekade
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De foto’s rechts geven een 
indruk van De Weef, gezien 

vanaf het Burgemeester 
Geukerspark.

Burgemeester Geukerspark
Wat wethouder Erik de Vries al schreef in 2017: 
“we gaan aan de slag...”. In de loop der jaren pas-
seerden diverse plannen voor het oude Obra-
gasterrein, de revue. Er zou een nieuw theater 
komen, een gamehal en nog meer wilde plan-
nen. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: 
er komt een stadspark. En dat is heel bijzonder 
want welke stad heeft midden in haar centrum 
een stadspark van bijna 3 hectare groot? New 
York en Central Park even buiten beschouwing 
gelaten net als Hyde Park in Londen. Het is 
en blijft bijzonder dat een oud fabrieksterrein 
wordt omgetoverd in een groene oase. Mou-
rik Infra was verantwoordelijk voor de aanleg 
en schrijft: “Op 17 juni 2020 openden wethou-
der Erik de Vries en onze regiomanager Gerrit 
Kamp het Burgemeester Geukerspark in Hel-
mond. Iets meer dan een jaar werkten we aan 
de metamorfose van dit voormalige fabriekster-
rein tot een groen stadspark in het centrum van 
de stad, met een recreatieplein en een wandel- 
en fietspromenade. Het nieuwe park telt 26.000 
vaste planten en 50 bomen in 23 verschillende 
soorten, maar de absolute blikvanger is de 
Stads Aa, die na lange tijd weer bovengronds 
stroom”.
En daar bleef het niet bij: er kwam een educa-
tieve speeltuin. Spelplezier staat voorop maar 
taal ook taal, lezen en verhalen komen centraal 
te staan. Kinderen kunnen klimmen, klauteren, 
glijden en spelen en zich helemaal uitleven. De 
bibliotheek gaat een aanvullend educatief pro-
gramma verzorgen. Hierdoor wordt het park 
nog meer bijzonder.

Het park is nog niet af, er zijn volop bouwactiviteiten. Deze zomer opent 
een nieuw horecapaviljoen. Het paviljoen heeft een bijzonder ontwerp; 
zwarte industriële puien, veel glas en een groen dak bedekt met sedum 
en grassen. Vanaf het terras kijk je mooi uit op de Stadse Aa die in het 
park slingert. Voor wie liever mensen kijkt is er ook een terras dat uitkijkt 
op het Havenplein. 
Hoe zit dat precies met de naam? Het was eerst het Havenpark en later 
veranderde de naam in Burgemeester Geukerspark. Het park is ver-
noemd, na overleg met de familie, naar oud-burgemeester Jacques Geu-
kers. Hij was van 1966 tot 1986 burgemeester van Helmond. In 2012 is 
hij overleden. 

De Weef
Iets verderop aan het kanaal richting Oostende, komen drie appartemen-
tengebouwen te staan. Toren A, B en C. De hoogste toren (A) heeft in totaal 
elf woonlagen en bestaat uit 35 appartementen. Toren B en C beslaan 
ieder vijf woonlagen en bestaan uit respectievelijk 5 en 27 appartementen. 
De luxe appartementen variëren van 3- en 4-kamer appartementen (van 
circa 80 m² tot maar liefst 136 m²) tot enkele exclusieve appartementen 
(circa 146 m² tot 158 m²). Alle appartementen zijn voorzien van een zeer 
royale buitenruimte, parkeerplaats en berging. De drie appartementen-
gebouwen worden straks omringd door een bloementuin en vormen zo 
een wezenlijk onderdeel van het park. De balkons en terrassen worden 
afgeschermd van het openbaar gebied door brede groenstroken. 
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Waterburchten Suytkade

Suytkade-Noord

De Weef

Oranjekade

Ons Oostende

Ons Willem

Kasteel-Noord

Residentie Oranjerie

Boscotondo

De Vloet

De Groene Loper

Villa Berlaer

Villa Spaendonck

Villa De Wit

Villa Karelstein

WOONBOULEVARD
Zuid-Willemsvaart
Van oudsher heeft ‘de Knaal’ een industriëel aanzien. En nog 
steeds zijn bedrijven als Vlisco, Raymakers en Nedschroef 
prominent aanwezig. Maar de laatste jaren is de Zuid-Wil-
lemsvaart steeds meer in een ‘woonboulevard’ veranderd. 
Wonen aan het water is een aantrekkelijk geworden. Ook 
langs de Oude Aa, die andere levensader van Helmond, 
wordt tegenwoordig volop gewoond en gerecreëerd.

De verwachting is dat de eerste appartementen in het voorjaar van vol-
gend jaar (2023) worden opgeleverd. 
De naam van het project is afgeleid van het Engelse woord wave en 
dankt haar naam aan de terugkerende Aa en de Zuid Willemsvaart. De 
‘golvende’ gevels verwijzen naar het stromende water waaraan de drie 
appartementengebouwen komen te liggen. Daarnaast roepen de gevels 
een associatie op met een draad van weefsels, waarmee wordt verwezen 
naar het industriële verleden van de stad Helmond. Helmond kent een 
lange en rijke geschiedenis in de textielindustrie. Niemand in onze stad 
die de Vlisco niet kent maar in vroeger tijden was er nog veel meer tex-
tielindustrie. >

Oranjekade is een 
groot bouwproject 
in hartje centrum 

waaraan momenteel 
gebouwd wordt 
(onderste foto’s).
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De vier woonblokken 
van Oranjekade aan het 

kanaal krijgen de namen 
van de EDAH-oprichters. 
Dit is een impressie van 

het laatste woonblok 
‘Hettema’.

Ontwerptekening van 
Ons Willem en Ons Oos-
tende (bovenste foto). 
Het oude Karelstein bij 
Sluis 7 is omgetoverd 

in een appartementen-
complex (onderste foto).

Oranjekade
Wie verder doorrijdt, komt bij het volgende 
nieuwbouwproject terecht: Oranjekade. Zoals 
al eerder gezegd, er wordt heel veel gebouwd in 
Helmond. 
Oranjekade is wel echt een heel groot pro-
ject: verdeeld over 15 woongebouwen komen 
er circa 269 huur- en koopwoningen. Denk 
aan stadswoningen met meerdere woonlagen, 
studio’s en penthouses. De woonoppervlaktes 
variëren van circa 40 m² tot ongeveer 200 m².
Het plan krijgt een bijzonder uiterlijk name-
lijk de zogenaamde pakhuisarchitectuur. De 
gebouwen krijgen een stoere, robuuste en 
eigentijdse uitstraling waar moderne accenten 
aan toe worden gevoegd. 
Het groene karakter van de Kanaaldijk aan de 
westzijde wordt straks in Oranjekade geïnte-
greerd. Eerst via de trappen die naar de smaak-
volle groene binnenpleinen op het parkeerdek 
leiden. Ook het nieuwe Watertorenpark, aan de 
oostzijde van het plangebied, ademt groen.
De 15 woonblokken worden verdeeld in twee 
clusters door een (wandel)corridor. Tegelijk 
verbindt deze corridor de kade aan de Kanaal-
dijk met de bestaande woonwijk De Waart, de 
gerenoveerde Albert Heijn XL en het nieuwe 
Watertorenpark. Aan weerszijden van de cor-
ridor, tussen de woongebouwen in, vind je de 
groene binnenpleinen.
Parkeren zal geen probleem zijn want onder 
de groene binnenpleinen wordt een parkeer-
garage gebouwd. Geen kelder, maar een ruime 
parkeergelegenheid op zogenoemd maaiveld-
niveau. Dat betekent dat de groene binnenplei-
nen boven de parkeergarage worden ‘opgetild’.
 

Watertorenpark
Een klein uitstapje naar iets verder van het 
kanaal af. Maar het project Watertorenpark past 
helemaal in het plaatje van verfraaien van de stad 
met veel aandacht voor groen waardoor Hel-
mond steeds aantrekkelijker wordt om te wonen.
De aanleg van het Watertorenpark start dit 
jaar en komt bij Oranjekade te liggen. Het park 
krijgt een heuvelachtig landschap met veel 
groen en begroeiingen. De Stadse Aa komt ook 

hier boven de grond. Er komt een vlonder over 
het riviertje. Jong en oud kunnen straks wande-
len en fietsen in het park. In de looppaden van 
het park komen skate-voorzieningen. En woon 
je samen met je hond in een van de nieuwe 
appartementen, geen probleem. Er komt een 
hondenuitlaatterrein waar ze lekker kunnen 
ravotten.

Ons Willem en Ons Oostende
Steek je bij Oranjekade, de straat over dan kom 
je bij nog een nieuwbouwproject. Aan de rand 
van het Helmonds centrum, op de hoek van 
Oostende en de Kanaaldijk N.O., komt Ons 
Willem. Op deze locatie, vlakbij de Julianab-
rug, ligt de locatie waar straks zes woonblok-
ken van ongeveer 185 woningen gebouwd gaan 
worden. De helft hiervan zijn sociale huurwo-
ningen (Ons Oostende) en de helft hiervan is 
commercieel (Ons Willem). Vroeger was hier 
het postsorteercentrum van de PTT gevestigd. 
Straks is het een fijne woonplek aan de rand 
van het centrum en vlak aan het water. Bij de 
Gulden Aa wandel of fiets je zo de natuur in.
De woonblokken zullen gekenmerkt worden 
door verschillende woonsferen passend bij de 
omgeving. De gebouwen aan Oostende en de 
Kanaaldijk krijgen een levendige en stedelijke 
allure aan de buitenkant. De hoogteaccenten 
markeren de woonblokken aan het Kanaal en 
Oostende met als hoogste punt de hoek rich-
ting het centrum en Oranjekade. De wonin-
gen genieten van een weids uitzicht over de 
Kanaalzone en verder.
Het volume op de locatie vraagt om een dui-
delijke overgang van de grote stedelijke schaal 
(aan de Kanaalzone en Oostende) naar de laag-
bouw aan de ecologische zone (aan het water 
de Aa in het oosten). Hier staan de woongebou-
wen met de voeten in de natuur. Een informeel 
karakter, uitbundig groen en een autoluwe 
zone zijn hierbij uitgangspunt.
Hoe dichter je bij de Gulden Aa komt, des te 
groener wordt de omgeving. Het park in het 
midden van het gebied verbindt de ecologische 
zone van de Gulden Aa in het oosten met het 
Kanaal in het westen.
 

 De Gulden Aa
De Gulden Aa is een beek die die tegen het centrum van Helmond begint. 
De beek stroomt vervolgens door De Bundertjes en mondt uit in de Aa. 
De Gulden Aa wordt voor een deel verlegd. Het betreft het deel dat nu 
tegen de Kanaaldijk Noord-Oost ligt. Het is de bedoeling dat dit deel 
wordt gedempt. Het nieuw te graven deel ligt circa 50 meter vanaf de 
Kanaaldijk Noord-Oost. In de nabijheid van de Gulden Aa worden enkele 
poelen gegraven. Poelen zijn weer een interessante omgeving voor onder 
andere kikkers en salamanders.
De Gulden Aa kruist het Janus Meulendijkspad, beter bekend als het 
‘Koeienpad’. Bij de kruising met het fietspad wordt een nieuwe brug 
aangelegd. De oude brug, dicht bij de Kanaaldijk Noord Oost, was aan 
vervanging toe. Ten slotte wordt de stuw in de Gulden Aa passeerbaar 
gemaakt voor vissen. Deze stuw ligt net voor de aansluiting met de Aa.

Nog even terug naar Centrumperspectief
Wethouder Erik de Vries verwoordde de wensen van de gemeente in het 
Centrumperspectief: “We willen een stad zijn met een uitmuntend woon-
aanbod. Zowel voor eigen inwoners als voor de regio. Helmond wil dat 
doen door betaalbare en kwalitatief goede huisvesting te bieden, door in 
te zetten op vernieuwende concepten zoals huizen met slimme technolo-
gie en door voorop te lopen in de ontwikkeling van duurzame woonvor-
men. Ook biedt Helmond een perspectief voor woningzoekenden uit de 
regio. Ook in het centrum willen we het wonen stimuleren en intensiveren. 
Daarbij zetten we vooral in op de midden- en hogere segmenten als het 
gaat om de woonlocaties aan het kanaal. Met de leefbaarheidsimpuls in 
de Waart richten we ons op het sociale en betaalbare segment. In de com-
pacte kern blijft wonen boven winkels van belang. Wonen in het centrum 
is belangrijk omdat het zorgt voor sociale controle, veiligheid en levendig-
heid - ook buiten de openingstijden van winkels. Bovendien zorgen meer 
inwoners in het centrum voor een groter economisch draagvlak voor de 
centrumvoorzieningen en voor een intensiever gebruik van de openbare 
ruimte. Uitgangspunten zijn: kwalitatieve huisvesting, vernieuwende con-
cepten en duurzame woonvormen.” ■
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Je zou het niet verwachten, maar midden op Bedrijventerrein Zuidoost-
Brabant (BZOB) in Helmond ligt een heuse scheepswerf: Gielissen 
Shipyard. De Helmondse botenbouwer is in Nederland marktleider in 
varende houseboats.

G
ielissen is waarschijnlijk het meest 
bekend vanwege haar activiteiten op het 
gebied van interieur- en standbouw. In 
de bedrijfshallen aan de Graandijk in 

Helmond hangen grote collages van bijzondere 
interieurprojecten waarbij Gielissen betrokken 
is geweest, zoals de inrichting van het Rijksmu-
seum en het Anne Frank Huis in Amsterdam. 
De scheepsbouwtak, die in een nichemarkt 
opereert, is bij het grote publiek misschien wat 
minder bekend.

Begonnen als jachtbouwer gooide Gielissen 
Shipyard het roer een jaar of tien geleden om. 
De focus werd vanaf dat moment verlegd naar 
het bouwen van zogeheten varende house-
boats. Hoewel ze veel weg hebben van drijvende 
woningen zijn de huisboten bedoeld als vaar-
tuig. “We zijn een echte botenbouwer. Negen van 
de tien houseboats die wij maken worden voor-
zien van een motor, stuur en anker. Zodat je lek-
ker het water op kan”, vertelt Carla Stukstette 
van Gielissen Shipyard. 

Ze legt uit dat een houseboat iets anders is 
dan een woonark zoals veel mensen die ken-
nen van de Amsterdamse grachten. Stukstette: 
“Het grote verschil zit in de mobiliteit. House-
boats zijn volledig zelfvoorzienende boten, met 
het comfort zoals je dat van thuis kent. Mensen 
met een houseboat kunnen gaan en staan waar 
ze willen. Ze hebben alleen een uitvalsplek op 
een thuishaven nodig.” Verreweg de meeste 
houseboats die de Helmondse werf uitrollen 
zijn bedoeld voor recreatief gebruik. “Onze 
klanten bestaan voor een groot deel uit water-
sportliefhebbers die behoefte hebben aan meer 
comfort en het varen van ondergeschikt belang 
vinden. Daarnaast is er ook een groep  inves-
teerders die houseboats verhuren als recreatie-
verblijf.”

Er zijn in totaal acht verschillende types, die 
helemaal naar wens kunnen worden inge-
deeld en ingericht tot een eigen waterpaleis. 

De modellen lopen uiteen van de Marine-
Home 32 Tiny, met een woonoppervlakte 
van 32 vierkante meter, tot het ‘vlaggen-
schip’, de MarinHome 84 Prestige met een 
oppervlakte van 84 vierkante meter. De 
kleinste houseboat heeft een vanafprijs van 
130.000 euro. Bij ieder opvolgend model 
komen er enkele tienduizenden euro’s bij. 
Stukstette: “De aanschafprijs van een jacht 
van hetzelfde formaat ligt vaak zeven keer 
hoger.”

De Helmondse werf heeft in haar hal de 
beschikking over vier scheepsdokken. 
Daardoor kan er tegelijk aan vier boten 
worden gewerkt. Stukstette: “De dokken 
kunnen we vol water laten lopen om de 
boten te balanceren en installaties te testen. 
De maximumcapaciteit ligt op dit moment 
rond de veertig houseboats per jaar. Dat kan 
zelfs opgeschaald worden naar zestig.” Daar-
voor zoekt Stukstette wel nieuwe collega’s. 
“Als uitbreiding van ons team zoeken we 
momenteel een maritiem vertegenwoordiger 
en werkvoorbereider. En voor meubelmakers 
staat onze deur ook altijd open.”

Duurzaam ondernemen staat hoog in het 
vaandel bij Gielissen en dus ook bij de 
scheepsbouwtak. Stukstette: “Voor de Mar-
inHome ECO werken we voor minimaal 70 
procent met duurzame materialen.” Dat 
betekent dat veel grondstoff en hergebruikt 
kunnen worden. 

Als de houseboats klaar zijn dan gaan ze op 
transport - over de weg - naar hun nieuwe 
eigenaren in Nederland, België en Duits-
land. Van de Zuid-Willemsvaart wordt 
enkel gebruik gemaakt om testvaarten met 
nieuwe proto types uit te voeren. 

De houseboats zijn een groot succes. In 
coronatijd, waarin mensen de stad willen 
ontvluchten, is de vraag sterk toegenomen. 
Stukstette: “Het gevoel van waterplezier, 
met de voetjes in het water, moet dan ook 
van onze houseboats afspatten.” ■

Gielissen Shipyard

D O O R  R O Y  D E  L E I J E R

F O T O :  G I E L I S S E N  S H I P Y A R D

De Helmondse botenbouwer
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Welkom in de Elzaspassage, het kloppende winkelhart van Helmond. 
We mogen met trots vertellen dat al onze winkels gevuld zijn. 

Naast de vertrouwde winkels stellen wij je graag voor, 
aan de nieuwkomers. 

De stadstoiletten zijn met een gouden ster bekroond. 
Binnenkort is de Elzas Parking 24/7 geopend en heeft een cashless 

payment systeem.

SoLow®

fI

WE ZIJN TROTS

Je voelt je thuis!

Meer dan 40 winkels
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D O O R  

A R N O L D  O T T E N

F O T O ’ S :  F O T O  I D  

E N  R O M M E N  |  

B R A V E N B O E R  

P H O T O G R A P H Y

‘ Er zijn verschillende voorbeelden 
van uitstekende, Helmondse 
ondernemers die karakter geven 
aan het winkelaanbod hier.’

ARC Real Estate Partners is mede-eigenaar van de Elzaspassage. In 2018 stapte de Amsterdamse 
investeerder in het Helmondse winkelcentrum. Arie den Hartog is partner bij ARC. Over het doel 
van zijn betrokkenheid bij de Elzas zegt hij: “Dit is een prachtig overdekt centrum met potentie.  
In de komende jaren willen we de aantrekkelijkheid verder verhogen, waarbij uitbreiding een van de 
speerpunten is.”

Eigenaar Elzaspassage optimistisch over toekomst

‘ Helmondse ondernemers

Vanaf de trap van de Elzaspassage aan de kant van de Havenweg kijkt 

Arie den Hartog vol bewondering naar de vele bouwactiviteiten. Het 

nieuwe restaurant, de bouw aan de Oranjekade, het mooie park. “Hel-

mond is zeker op het gebied van woningbouw echt goed bezig”, zegt hij. 

En wijzend naar het Piet Blomplein: “Hier gaan enkele honderden wonin-

gen gebouwd worden en ook onze parkeergarage hieronder wordt fors 

uitgebreid, verdubbeld zelfs. Of ook de Elzaspassage 

uitgebreid gaan worden? Dat lijkt me logisch, ja. Als 

er zoveel in je centrum bijgebouwd wordt, zul je die 

bewoners ook voorzieningen moeten aanbieden. Een 

extra supermarkt, om maar eens wat te noemen, ligt 

dan bijvoorbeeld wel voor de hand.”

Lichtpuntjes
Als partner retail realiseert Den Hartog zich dat het 

voor ondernemers in een stadscentrum momenteel 

geen makkelijke tijden zijn. Corona hakte er stevig in en de inflatie, aan-

gewakkerd door de instabiele situatie in Oost-Europa, helpt ook al niet 

mee. Den Hartog ziet echter ook lichtpuntjes. “In coronatijd hebben 

veel mensen hun heil gezocht in online shopping, maar ze zien daar 

nu langzaam maar zeker ook de nadelen van in. Bovendien zijn steeds 

meer mensen bezig met het verduurzamen van hun eigen leefpatroon. 

Het bestellen van artikelen die vele kilometers afleggen en vaak worden 

teruggestuurd, past daar niet bij. Het lokaal winkelen is daarnaast in de 

coronatijd ook weer veel meer in de belangstelling gekomen.”

Mooie toekomst
Met een nagenoeg volle Elzaspassage is Den Hartog een tevreden 

man. In Helmond ziet hij bovendien een goede ondernemersgeest bij 

zijn huurders. “Er zijn verschillende voorbeelden van uitstekende, Hel-

mondse ondernemers die karakter geven aan het winkelaanbod hier. En 

deze ondernemers zien dat er op moeilijke tijden juist wat extra’s nodig 

is om klanten te verleiden. Ook wij hebben daar een rol in, natuurlijk. Wij 

moeten ervoor zorgen dat klanten hier prettig kunnen winkelen, dat het 

goed bereikbaar is en dat de sfeer goed is. Er liggen echt mooie kansen 

voor Helmond en voor het totale centrum. De stad groeit, er wordt volop 

gebouwd, het is nu aan ons om ook die nieuwe Helmonders naar het cen-

trum te halen. Met de plannen die er nu liggen, met deze groep onder-

nemers en met de uitstekende medewerking van de gemeente Helmond 

gaan we hier een mooie toekomst tegemoet.” ■

geven Elzaspassage karakter’
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Tarik Essakkati komt uit een voetbalrijke familie. Zijn oom Faiz Essakkati 
runt een succesvolle voetbalschool in Helmond, neef Mo Essakkati speelt 
bij de jeugd van VVV-Venlo en neef Wassim Essanoussi heeft daar zelfs al 
zijn debuut gemaakt. En zelf is Tarik sinds kort ook officieel profvoetballer, 
na zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Helmond Sport. “Het zit in 
de familie. Maar belangrijk was ook het pleintje ‘Street’ in de Bloemenbuurt 
in Helmond-Oost. Daar heb ik heel wat uurtjes gevoetbald. En met goede 
spelers! De meeste van die jongens zijn goed terechtgekomen.” 
 

Na de basisschool mocht Tarik instromen bij de Helmond Sport Academy. 

Hij combineert de havo op de Knippenberg met een voetbalopleiding. 

“We hebben een goede selectie, van wie de meesten na elk seizoen doorge-

stroomd zijn. Nu naar U-16 en volgend seizoen U-18.” Een hechte groep spe-

lers die dit jaar kampioen is geworden en waarbij Tarik 21 keer succesvol 

het vijandelijk net wist te vinden. “Omdat we nieuw zijn, beginnen we in 

een lagere klasse en dus tegen wat mindere tegenstanders. Toch hebben we 

genoeg potentie. Een gerenommeerde tegenstander als ADO hebben we dit 

seizoen ook verslagen.”

Op de deur kloppen
De 16-jarige linksbuiten omschrijft zichzelf als iemand die met de bal aan 

de voet graag dreiging veroorzaakt in de 16-meter van de tegenstander. 

Bij de jeugd kan dat. Sinds enkele maanden mag 

het talent meetrainen met het eerste van Helmond 

Sport. Hij ervaart dat alles sneller gaat en dat het 

niet meevalt om met de bal aan de voet richting 

vijandelijk doel te gaan als robuuste spelers je de 

pas afsnijden. Mooie leerprocessen voor de jonge-

ling. “Ik mag één keer in de week meetrainen met het 

eerste. Dat kan ik combineren met school, het eerste 

traint ’s morgens. Volgend seizoen zou dat meer moe-

ten worden.” Zijn trainer Marc van de Ven schuift 

aan. “Tarik ontwikkelt zich goed en begint langzaam maar zeker op de deur 

van het eerste te kloppen. Dat zien andere jeugdspelers ook en die willen die 

stap ook maken.” Hoe ziet Van de Ven de toekomst van zijn spelers? “Er 

zijn er zeker een paar die op termijn de stap naar het eerste kunnen zetten, 

met Tarik voorop.”

Debuut
Ook Tarik wil net als zijn neven de stap zetten naar het betaald voetbal 

en heeft er veel voor over, maar waakt voor overconcentratie. Als je hem 

vraagt wie zijn voorbeeld is, trekt hij nonchalant zijn schouders op en 

vertelt dat hij die niet heeft. “Ik volg het voetbal niet overdreven veel. Ik hoef 

niet elke wedstrijd op tv te zien. Ik zit liever met mijn moeder en mijn broer 

op de bank te keuvelen of ga met mijn vrienden om. Familie en vrienden zijn 

belangrijk voor me.” Maar zijn debuut pakte hij dus wél al mee. In een wed-

strijd waarin het toch al niet op kan voor Helmond Sport – NAC Breda 

wordt thuis met maar liefst 4-0 verslagen – heeft trainer Sven Swinnen 

nog een extra voor de aanwezige supporters in petto. Helmond Sport 

staat comfortabel voor en trainer Swinnen gunt Tarik, die voor het eerst 

bij de wedstrijdselectie zit en de jongste Helmond Sport-debutant ooit 

is, op het eind van de wedstrijd enkele speelminuten. De gretige Tarik 

geeft meteen zijn visitekaartje af met een vlammend schot op goal dat 

net geen doel treft. Dat smaakt naar meer! ■ 

‘De Champions
 League winnen

 natuurlijk!’D O O R  J A N - W I L L E M  V A N  D E N  E N D E N

Trainer Marc van de Ven en Tarik Essakkati.
Foto: Archief Helmond Sport

‘ We hebben een goede 
selectie, van wie de 
meesten na elk seizoen 
doorgestroomd zijn.’

VUR  
WELLEKE  
CLUB  
BENDE  
GAI?
Helmond heeft een 
rijk verenigingsleven. 
In deze rubriek wordt 
telkens een Helmondse 
(sport)vereniging in 
het zonnetje gezet. 
Te beginnen met 
Helmonds bekendste 
club: Helmond Sport.
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KATKAT

In een van haar eerste wedstrijden als mascotte Loewy the Cat werd 
Joni Hermens meteen voor de leeuwen gegooid. “De play-off  thuis tegen 
Eindhoven zo’n elf jaar geleden werd mijn vuurdoop en de belangrijkste 
wedstrijd tot nu toe.” Maar een Helmondse kat heeft negen levens. Loewy 
en Joni zijn nog springlevend.

D O O R  J O S  L E N S S E N

Huldiging van de oud-Helmond Sport kampioenen 1982.
Foto: Wim van den Broek

“Toen ik als 18-jarige studente marketing stage 

liep bij Helmond Sport werd ik gevraagd om een 

keer het pak van mascotte Loewy the Cat aan te 

trekken. Ik vond het meteen leuk. Ik had ervaring 

als entertainment-medewerker op een camping 

en was meteen enthousiast.” Joni en Helmond 

Sport bleek een goede combinatie te zijn. 

Ze werd vrijwilliger bij de jeugdopleiding en 

groeide al snel door als de vaste Loewy.

Houdbaarheid
Hoe het is om in zo’n pak te zitten? “Warm en 

je houdt het maar een kwartier vol. Als ik de kat-

tenkop opzet, heb ik beperkt zicht en wordt ade-

men er ook niet gemakkelijker op. Om maar niet 

te spreken over de warmte in zo’n dik pak. In de 

winter houd je het natuurlijk langer vol dan in de 

zomerdag.” Dat de ‘houdbaarheid’ beperkt is, 

heeft Joni aan den lijve ondervonden. “Op een 

gegeven moment bleef een jongen maar high 

fi ves vragen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ik 

raakte hem niet kwijt. Uiteindelijk lukte het, maar 

na het afzetten van de kattenkop zag het even 

zwart voor de ogen. Je moet dit met tweeën doen. 

De andere moet de zaak in de gaten houden als 

het te lang duurt of uit de hand dreigt te lopen. 

Maar aan Marion Stax, die me begeleidt en me in 

mijn pak hijst, heb ik een goed maatje.”

Binding
Elke thuiswedstrijd loopt Loewy samen met 

de spelers en scheidrechter het veld op. Of 

ze verandert als ze het pak aantrekt? “Niet 

echt. Ik ben spontaan van nature en doe lek-

ker mijn ding.” Toch heeft ze een eigen stijl. 

“Als ik een keer niet kan en een ander kruipt 

in het pak, merken sommigen dat. Met name 

de vaste supporters van vak O.” Loewy is een 

ambassadeur en moet zorgen voor bin-

ding. “Dat zou misschien meer uitgemelkt 

mogen worden. We zijn weleens naar een kin-

derfeestje geweest en bijvoorbeeld bij het offi  -

cieel starten van SV De Braak. Maar Helmond 

Sport is een kleine vereniging. We kunnen niet 

zoals Phoxy van PSV overal verschijnen.” 

Poeslief
Joni heeft haar hartje verloren aan Loewy 

. “Ik doe het nu al zo’n elf jaar en wil het de 

komende jaren graag blijven doen.” Ze heeft 

als Loewy een kattenkop op, maar ze is 

verre van een kattenkop. Poeslief loopt ze 

elke thuiswedstrijd het veld op, spint met 

de spelers en de scheidsrechter, gaat na 

een kwartier keurig terug naar haar mandje 

en verandert in Joni, die fanatiek Helmond 

Sport aanmoedigt. ■

voor de 
leeuwen 
gegooid

ALS

D O O R  J A N - W I L L E M  V A N  D E N  E N D E N

Veertig jaar nadat Helmond Sport na een 2-1 winst op De Braak tegen SC 
Veendam de promotie naar de eredivisie had veilig gesteld, en drie weken 
later op 20 mei 1982 middels een 1-1 gelijkspel de kampioensvlag gehesen 
kon worden, was het afgelopen vrijdag 6 mei 2022 wederom groot feest. De 
reden, een kampioensreünie met als hoofdrolspelers een groot aantal oud-
spelers en stafl eden die veertig jaar geleden verantwoordelijk waren voor het 
succes dat 40 jaar na dato binnen Helmond Sport door geen enkele team is 
geëvenaard, laat staan verbeterd. Nog één keer werden de oud-kampioenen 
vrijdagavond in het zonnetje gezet en toegejuicht door de vele supporters en 
toeschouwers die naar het stadion waren gelokt voor de unieke gebeurtenis. 

Reünie Kampioenselftal 

Na elke naam die stadionspeaker Martie Jeu-

ken van de oude glorie aankondigde klonk 

vrijdagavond tijdens de rust van de wedstrijd 

Helmond Sport tegen FC den Bosch een gewel-

dig applaus en enthousiasme van de fans op 

de goed bezette tribunes in het Solar Unie 

Stadion. En ze genoten, de vedettes van toen, 

luisterend naar namen als André Klaassen, 

Henny van der Ven, Robert Cox, Otto Versfeld 

en Harry Lubse om er maar enkelen te noemen. 

Nou ja ‘vedettes’, niemand van de toenmalige 

kampioenen bij de club met de kleinste begro-

ting van het betaalde voetbal, liep in die tijd 

langs zijn schoenen. Integendeel, het succes 

van het team van toenmalig hoofdtrainer Jan 

Notermans was vooral toe te schrijven aan de 

enorme teamgeest. Elke wedstrijd was het in 

die tijd knokken voor de punten. En die werden 

er veel behaald tijdens het seizoen 1981-1982. 

Zo veel zelfs dat op zaterdagnacht 1 mei 1982 

met de platte kar en de Bavaria-bierwagen 

door de binnenstad van Helmond werd getrok-

ken en rond de klok van twaalven de kampioe-

nen op het bordes bij hotel West-Ende gehul-

digd werden. 

Kampioenstaart
Drie van de 11.000 bezoekers van de bloed-

stollende promotiewedstrijd 40 jaar geleden 

tegen SC Veendam, waren William Verkoelen, 

Frank Raaijmakers en Jos Lenssen. Ook afgelo-

pen weekend was het trio weer present tijdens 

de reünie. Sterker nog, samen met oud-speler 

Robert Cocx namen zij het initiatief om de oud-

kampioenen nog één keer op te trommelen 

voor een heuse kampioensreünie. Een reü-

nie, aldus de reacties na afl oop, die met recht 

omschreven kan worden als een geweldig 

gebeuren waar vooral de oude kampioenen 

met heel veel plezier op terug zullen kijken. 

De dag van de hereniging van het kampi-

oensteam (tenminste, het grootste gedeelte) 

begon vrijdagmiddag bij hotel HUP in Mierlo. 

Daar werden zij gastvrij ontvangen en werd 

door ‘mysterieuze gast’ Hans Meeuwsen de 

kampioenstaart aangesneden die evenals 40 

jaar geleden was gemaakt door Bakkerij Mors-

sink uit Helmond. Na een toespraakje van 

Helmond Sport voorzitter Philippe van Esch 

kreeg het gezelschap nog een persoonlijke 

rondleiding door het voetbalmuseum van Jos 

Lenssen welke even daarvoor de Zilveren Voet-

balschoen kreeg overhandigd, welke de popu-

laire oud-doelman Otto Versfeld in 1983 kreeg 

uitgereikt nadat hij was verkozen tot een-na-

beste-voetballer van de eredivisie 1982-1983.

Verder op het programma tijdens de Kampi-

oensreünie, een heerlijk diner in het restau-

rant van de Business Club voorafgaand aan de 

wedstrijd Helmond Sport tegen FC den Bosch, 

een huldiging op het veld tijdens de rust, een 

afterparty in het stadion, overnachting in hotel 

West-End, en een afsluitend ontbijt bij het hotel 

aan de Steenweg waar door de kampioenen 

afgelopen weekend nog heel wat herinnerin-

gen werden opgehaald. Tussendoor vanzelf-

sprekend diverse fotoshoots, interviews en 

ouwe koeien uit de sloot halen van 40 jaar gele-

den. En dat de oude glorie ook daarin kampioe-

nen zijn zal niemand vreemd van opkijken ‘als 

je de opstelling van 40 jaar geleden er nog een 

keertje bij pakt!’ En wil je nog een unieke sou-

venirs scoren van de afgelopen kampioensreü-

nie? Neem dan een kijkje op de website www.

heelhelmondsupport.nl en neem deel aan 

de speciale veiling van prachtige retro tenues 

waarin Helmond Sport afgelopen vrijdag tegen 

FC den Bosch speelde!  ■
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MAATWERK 
VAN HUBO

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond 
(0492) 53 23 23 -helmond@hubo.nl 

LAAT DE MONTAGE AAN HUBO OVER

   HORREN        BINNEN- & BUITENZONWERING

        RAFFITO KASTEN OP MAAT

   BUITENDEUREN

   BINNENDEUREN

   VLOEREN

info@tuinstudiotom.nl  |  06 46 58 37 71  |  www.tuinstudiotom.nl

Jouw droomtuin begint 
met persoonlijke aandacht 

en een uniek plan!

O N D E R D E E L  V A N

Doe jij niets liever dan lokale 
ondernemers adviseren in 

onze mogelijkheden om hun 
zichtbaarheid te vergroten?
Ben jij een echte salestijger 
en weet jij onze producten 

als geen ander in de 
markt te zetten? 

Wil jij door je eigen stad 
lopen en trots zijn op die 

vette campagne die jij hebt 
bedacht? 

Voor meerdere 
projecten zijn wij voor 

regio Helmond-de Peel op 
zoek naar:

Pas jij in dit plaatje? 
Zie jij hierin ook uitdaging? 

Dan zoeken wij jou! 
Wij bieden een voltijds-, 
deeltijds- of freelance 

dienstverband.

Interesse?
Is deze baan een uitdaging 

voor jou en op jouw 
lijf geschreven?

Solliciteer eenvoudig 
door je cv en motivatie 

te sturen naar
peter@vandeursenmedia.nl

Vragen? 
Bel met 06-53 417605.

ENTHOUSIASTE
ACCOUNT-
MANAGERS

Markt 47 • Veestraat 32 • Helmond • 06 27 30 14 57 • www.face-and-bodycare.nl
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VUR  
WELLEKE  
CLUB  
BENDE  
GAI  
NOG 
MÈR?

D O O R  

J A N  D R I E S S E N

F O T O ’ S :

P E T A N Q U E -

V E R E N I G I N G 

‘ L I T T I E  O F  

L I T T E N I E ’

De oude Grieken speelden het als een krachtspel, de Romeinen maakten er een behendig-
heidsspel van. Uiteindelijk werd de sport vooral in de Provence in Frankrijk gespeeld. 
In 1907 werden de regels aldaar aangepast, zodanig dat de oude door reuma geplaagde 
Jules Renoir toch kon blijven meedoen. De werper moest op zijn plaats blijven, en dat 

werd afgedwongen door een cirkel rond hem te trekken. We zien op een zonnige woensdagmiddag 
in april dat het cirkeltje nog steeds getrokken wordt. Nu door een vijftigtal fanatieke spelers op 
de banen van Boulodrome ‘De Braak’, de prachtige accommodatie van petanquevereniging ‘Littie 
of Littenie’.

Historische volkssport
op De Braak Bestuurslid Ton Coolen doet zijn uiterste best 

ons in te wijden in het petanque-spel. Petan-
que is een variant van meerdere balspelen die 
onder de naam ‘jeu de boules’ zijn samen te 
vatten. Een spel waar veel meer in zit dan je als 
leek denkt. De speler moet rekening houden 
met de omstandigheden, te beginnen met het 
oppervlak. Dat is echt niet altijd strak als een 
biljartlaken. Dan nog de tegenstanders: hoe is 
hun techniek? Zijn het rollers of gooiers? Je wilt 
je eigen bal zo dicht mogelijk bij de but (spreek 
uit ‘buut’) hebben liggen, het kleine gekleurde 
balletje ook wel cochonnet genoemd. Maar je 
mag ook de bal van de tegenstander proberen 
weg te schieten van de but. Soms zie je teamle-
den minutenlang overleggen, staande rondom 
de but en de gegooide ballen. 

Littie of Littienie
De naam van de vereniging heeft alles te maken 
met de vraag wiens bal het dichtst bij de but ligt 
en dus een punt kan opleveren. Petanquever-
eniging Littie of littienie bestaat uit ongeveer 
negentig leden. De vereniging is opgericht in 
1985 en begon op het schoolplein achter de St. 
Jozefschool aan de Pastoor van Leeuwenstraat 
in Helmond. Later speelde de vereniging bij het 

Jeu de boules vereniging

‘Littie of Littienie’

Braakse Bosdijk 5

5703 HZ Helmond

tel. (0492 – 599820)

www.richardpetanque.nl

Jeu de boules vereniging ‘Littie of Littienie’

Theo Driessen Instituut aan de Willem Prin-
zenstraat. Vanaf september 1998 huist Littie 
of Littienie aan de Braakse Bosdijk waar ze 
beschikt over 24 buitenbanen, een hal met 16 
binnenbanen en een gezellige sportkantine. In 
de majestueuze hal is de achterwand verrijkt 
met ‘het grootste schilderij van Helmond’: een 
uniek tafereel, waardoor je je op een dorpsplein 
in Zuid-Frankrijk waant.

Op allerlei niveaus en  
bijna elke dag!

Littie of Littieni is aangesloten bij de Neder-
landse Jeu de Boules Bond (NJBB) en speelt 
mee in de Nationale Petanque Competitie. Ook 
houdt de vereniging regelmatig toernooien 
onder auspiciën van de NJBB. Verder wordt er 
in Helmond een stadscompetitie georganiseerd 
en meerdere toernooien zowel voor leden als 
niet-leden. Bijvoorbeeld op het mix-toernooi 
dat vanaf nu tot september elke vrijdagavond 
wordt gespeeld bij de jeu de boules-club in 
Stiphout, zustervereniging van Littie of Littie-
nie. En wat te denken van het Familietoernooi 
dat op 15 mei werd gehouden. 

Een sociaal gebeuren
Petanque is een spel waar iedereen zijn best 
doet om te winnen. Maar er zit een hele leuke 
bijkomstigheid aan. Het is een prachtige manier 
om andere mensen te leren kennen. Ton Coo-
len vertelt dat hij meerdere liefdes heeft zien 
opbloeien op de petanquebanen. “En dat is niet 
gek, want je speelt meerdere partijen, steeds met 
een andere medespeler en steeds tegen andere 
tegenstanders.” Daarom biedt de vereniging de 
mogelijkheid aan bedrijven, buurtgezelschap-
pen en families om als groep een avond of mid-
dag te komen spelen. Gewoon voor de gezellig-
heid of als teambuilding. Bedenk wel, trek geen 
sandalen aan! Zo’n metalen bal weegt namelijk 
rond de zevenhonderd gram. ■

De prachtige accommodatie van petanque- 
vereniging ‘Littie of Littenie’.

‘ Petanque is een 
prachtige manier om 
andere mensen te leren 
kennen.’
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het Steenwegkwartier
Het Steenwegkwartier is waarschijnlijk het meest veelzijdige winkel- en uitgaansgebied van 
Helmond. Vroeg in de ochtend zijn de bakker en de slager al volop in de weer, terwijl de barkeeper 
van de Borrelbar dan net onder de veren ligt. Voor de bekende landelijke winkelketens moet je 
niet op de Steenweg zijn. Het Steenwegkwartier biedt uitsluitend bijzondere speciaalzaken, goede 
restaurants en toff e uitgaansgelegenheden. Als vanzelfsprekend kunnen de bezoekers rekenen 
op service, klantvriendelijkheid en topkwaliteit.

Shoppen en stappen wordt een beleving in

D
e kracht van de Steenwegkwartier zit ‘m in de diversi-

teit van de detaillisten. Zij richten zich op het winke-

lend publiek dat op zoek is naar leuke, andere dingen. 

De mix van luxe en stijl in combinatie met comfort en 

draaglijkheid trekt veel vaste klanten. 

Toch ‘vergeet’ het winkelend publiek in het centrum van Hel-

mond de Steenwegkwartier soms. Maar wie de Veestraat-

brug oversteekt gaat overstag. Het Steenwegkwartier biedt 

zoveel meerwaarde aan het Helmondse centrum. Zelfstan-

dige ondernemers maken het verschil in een stad. Ze geven 

niet alleen uitstraling, maar bieden het winkelend publiek 

ook exclusiviteit. 

STEENWEG
KWARTIER
c E N T R U M  H E L M O N D

STEENWEG
KWARTIER
c E N T R U M  H E L M O N D

Gelukkig mocht het Steenwegkwartier de laatste tijd een 

aantal nieuwe ondernemers verwelkomen (zie kader rechts-

onder), waardoor de Steenweg en Kromme Steenweg nu 

geheel gevuld zijn. Daaruit spreekt een groot vertrouwen 

van de ondernemers in de kracht van het Steenwegkwartier. 

Het is mooi dat het Steenwegkwartier haar bezoekers steeds 

iets nieuws te bieden heeft.

In dit artikel worden een aantal van de winkeliers/onder-

nemers aan je voorgesteld. De volgende keer worden weer 

andere zaken uitgelicht. Zo leer je het Steenwegkwartier 

steeds beter kennen. Shoppen en stappen in het Steenweg-

kwartier is steengoed idee! ■

A D V E R T O R I A L

Steenweg 31a | 0492-539402 | www.bakkertje.nl

Steenweg 42 | 0492 - 476 757 | www.smaakenlust.nl

Steenweg 31 | 0492-522 273 | www.keurslagergoossens.nl

OOK VOOR 

TOPKWALITEIT 

BARBECUEVLEES

Steenweg 19b | 0492-527 010 | www.avantikappers.nl

h a a r  e n  h u i d

Steenweg 36 | 0492-522 562 | www.vanoorschotschoenen.nl
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De Steenweg; 

Sinds jaar en dag een 
straat van ondernemers

De Steenweg is een van de oudste straten van 
Helmond. Er wordt zelfs beweerd dat de straat 
(onder een andere naam) al in de Romeinse tijd 
bestond. 

De eerste schriftelijke bronnen gaan terug naar 1460. In dat jaar 

vragen de bestuurders van de stad aan de Heer van Helmond om 

vijf straten te verharden. In ruil voor het plaveien van de wegen 

mocht de Heer van Helmond 7 jaar lang een belasting heff en op 

bier en wijn. Het gaat hier om vier straten binnen de stadswallen 

en één daarbuiten. Deze straat wordt vanaf dan de Corte Steen-

wegh genoemd. Daarmee wordt de Kromme Steenweg en een 

deel van de huidige Steenweg richting het centrum bedoeld. De 

Steenweg vanaf de kruising met de Kromme Steenweg richting 

de Warande werd Parkstraat genoemd. De huidige Warande, 

waar deze straat naar toe leidt, komt in die tijd voor onder de 

naam Park of Parrick. 

Lange tijd was het deel van de Steenweg dat dicht bij de stads-

poort lag niet bebouwd. Dit had te maken met het benodigde 

vrije schootsveld vanaf de stadswallen om vijandige aanvallen 

te weren. Van oudsher kende de Steenweg een keur aan beroe-

pen en ambachten. Zo waren er onder andere handschoenma-

kers, ketelmakers, knoopmakers, hoedenmakers en radenmakers 

in de straat gevestigd. De Steenweg was, vanwege haar ligging, 

interessant voor ambachtslieden. Het was een van de drukste 

toevoerwegen voor Helmond, maar lag nog net buiten de stads-

wallen. Daardoor hoefden de bewoners van de Steenweg geen 

poortgeld te betalen.  ■

NIEUW in het Steenwegkwartier

A D V E R T O R I A L

Kromme Steenweg 37 | 0492 - 745531 | www.ekoplaza.nl

Steenweg 18a | 0492-505510 | www.vbtmakelaars.nl

Steenweg 26 | 06-18266847 | belladonnalingerie1@gmail.com
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Alles over het centrum lees je op helmondcentrum.nl

19 mei, 2 juni en 7 juni
Gratis stadswandelingen 
met stadsgids
Altijd al eens een stadswandeling 
willen maken? Of ben je gewoon heel 
erg benieuwd naar de geschiedenis 
van Helmond? De VVV en Helmond 
Marketing verzorgen drie gratis 
stadswandelingen, begeleid door een 
stadsgids die je alles kan vertellen. Een 
unieke kans om de stad eens op een 
heel andere manier te bekijken. Het 
is voor minimaal 10 en maximaal 25 
deelnemers. Je kunt je inschrijven via 
visithelmond.nl of bij de VVV Helmond 
(in de bibliotheek). Meer informatie lees 
je op visithelmond.nl

terrasjes lang het kanaal zijn de span-
nende wedstrijden goed te volgen. Het 
festival is gratis toegankelijk en ook de 
kinderactiviteiten op beide middagen 
zijn gratis!
3 juni van 18.00 - 23.00 uur
4 juni van 12.00 - 23.00 uur
5 juni van 10.00 - 22.00 uur

3,4 en 5 juni
drakenbootfestival
Het is weer drie dagen genieten tijdens 
het Drakenbootfestival. Op het terrein 
aan het Havenpark, aan het kanaal, is 
er een geweldig programma samenge-
steld. Op vrijdagavond start het festival 
met muziek, een hapje en een drankje. 
Op zaterdagmiddag en -avond gaan 
teams van bedrijven de strijd met elkaar 
aan om de felbegeerde Drakenboot-
bokaal te bemachtigen. Op zondag is 
het de beurt aan clubs en verenigingen 
om te laten zien wat ze in huis hebben. 
Vanuit de ‘Boathouse’ en vanaf de vele 

-dansen tijdens live optredens van 
geweldige tributebands als Abba 
Queens, Skunk en CC Curvival. Lekker 
vanaf het terras of binnen in de kroeg. 
Entree helemaal gratis. 
Vanaf 15.00 - 20.00, Centrum

donderdag 26 mei
Helmond live
Dit jaar staat Helmond Live, 
een sfeervol en laagdrempelig 
muziekevenement, weer op de 
planning voor Hemelvaartsdag. Op 
minimaal vijf verschillende locaties 
rondom de terrassen in het gezellige 
horecagebied en in het centrum 
van Helmond kun je meezingen en 

zaterdag 19 juni
vaderdagactie
Is jouw vader de liefste en de stoerste 
en wil je hem verrassen met een heel 
persoonlijk cadeautje? Dat kan! Laat 
een mooie foto van jezelf maken door 
de fotograaf. We lijsten de foto (met 
jouw tekst) in en het fotolijstje kun je 
zelf versieren. Natuurlijk pakken we 
het feestelijk in, zodat je een uniek 
vaderdagcadeau hebt. Ook zorgen 
we voor gezelligheid met De Andere 
Fanfare. Een ludiek muziekduo 
met stevige, gezellige muziek en 
gekkigheid. In en uit de maat, maar 
altijd op het goede moment een 
vrolijke noot voor iedereen. Kom jij ook 
knutselen voor je vader?
Van 11.00-15.00 uur, Veestraat

Helmond centrum blijft je verrassen en inspireren! Kom 
langs en geniet van de gastvrijheid. Je bent meer dan welkom!

Helmond
blijft je
verrassen

evenementen
genoeg te doen in het centrum

Creatieve initiatieven in het centrum

VOLOP Helmond is een project dat zich richt op 

het (tijdelijk) vullen van leegstaande panden 

in het centrum van Helmond. Geen bestaande 

commerciële zaken, maar ambachtelijke, 

kunstzinnige, lokale en maatschappelijke 

initiatieven. Ook startende ondernemers met 

vernieuwende ideeën krijgen zo de kans om 

op een heel laagdrempelige manier een start te 

maken. Leegstaande panden worden hierdoor 

aantrekkelijk en het zorgt voor kleur, afwisseling 

en sfeer in het centrum. Een kans voor Helmond 

om haar eigen gezicht te laten zien én het verleidt 

bezoekers om terug te komen. Inmiddels zijn er al 

twee winkelpanden gevuld met to� e initiatieven. 

In de Elzas Passage nummer 33 heeft het ROC 

Ter AA een winkel geopend die volledig gerund 

wordt door studenten. De ene dag kun je er 

terecht voor een mini-APK (bloeddruk en suiker 

meten), en de andere dag kun je je telefoon laten 

repareren. Alle vakcolleges komen aan bod. In de 

Kerkstraat is de Helmondse gra�  ti kunstenaar 

Derk Alting druk in de weer met het vullen van 

de etalage en het klaarmaken van de ruimte voor 

de workshops die hij er straks gaat geven op 

woensdagen. 
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ZATERDAG 21 MEI 
Beer, burgers and two 
smoking barrels 2022
Beer, burgers en two smoking barrels viert 

het vijfjarig jubileum op zaterdag 21 mei. Tus-

sen 14.00 en 21.00 uur kan iedereen heerlijke 

speciaalbieren komen proeven en zoals de 

organisatie het zelf noemt, baldadige burgers 

verorberen.

Er zijn diverse brouwers aanwezig, er is een 

cider bar, live muziek en nog veel meer. Om de 

speciaalbieren te kunnen proeven hebben de 

bezoekers wel een proefglas nodig. Dit krijgen 

ze bij de entree op vertoon van hun toegangs-

bewijs (ticket) dat ze kunnen aanschaffen in de 

ticket shop op de website. Meer weten en op de 

hoogte blijven? beerburgers.nl

Het Festival wordt gehouden op het schitte-

rende terrein van Gilde Sint Antonius Abt aan 

het Antionanenpad 1 in Helmond. 

ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI
‘Anna Presenteert’
Het Annatheater heeft een bruisende jeugd-

theaterschool. Kinderen en jongeren tot 18 

jaar volgen vanaf september acteerlessen en 

vanaf januari er gewerkt aan de voorstellingen. 

Tijdens het theaterfestival ‘Anna Presenteert’ 

spelen de leerlingen een toneelstuk waarin ze 

laten zien wat ze kunnen na het volgen van een 

cursus acteren in het Annatheater.

Het Annatheater vind je aan de Floreffe straat 

21A in Helmond. 

Meer informatie over onder andere de kaart-

verkoop is te vinden op de website:

www.annatheater.nl

ZONDAG 22 MEI 
CD-i 30 jaar in Europa
In het HomeComputerMuseum is de volle-

dige collectie van de New International CD-i 

Association (ICDIA) aanwezig, vanaf 1990 

samengesteld door Jorg Kennis. Een overzicht 

van alle discs in deze collectie is te vinden op  

www.icdia.co.uk/archive

De collectie zal officieel geopend worden op 

zondag 22 mei. Op deze feestelijke gelegen-

heid zal de collectie speciaal worden uitgelicht 

met verhalen, presentaties en demonstraties. 

Toegang is € 16,- en er zijn maar een beperkt 

aantal plaatsen beschikbaar. Meer info vind je 

op www.homecomputermuseum.nl

WOENSDAG 25 MEI
MC Hemelvaartsnacht
Hemelvaartsnacht in Muziekcafé: de lijst der 

lijsten! Een avondje gevuld met TOP-2000 

songs vakkundig aan elkaar gedraaid door 

dj Frogson. Verzoekjes zijn zeker welkom.  

Aanvang 21.00 tot 03.00 uur. 

Pop podium Muziekcafé Helmond,  

Zuid Koninginne wal 39.

DONDERDAG 26 MEI 
HELMOND LIVE  
TRIBUTE BANDS 
Na twee succesvolle edities van het muziekfes-

tival Helmond Live is de derde editie op komst. 

Dit jaar brengt Helmond Live het centrum van 

de stad tot leven op 26 mei. Het thema is, net 

zoals voorgaande jaren op Hemelvaartsdag, 

een spetterende tribute-editie. Op minimaal vijf 

locaties verspreid over het centrum van de stad 

brengen bands het centrum tot  leven.

Helmond Live is een laagdrempelig en sfeer-

vol muziekevenement rondom de terrassen in 

het gezellige horecagebied van Helmond. Het 

evenement kent diverse buiten- en binnenpo-

dia met lokale en regionale bands, acts en dj’s. 

Helmond Live is gratis toegankelijk en staat dit 

jaar in het teken van tribute bands. 

De organisatie van Helmond Live ligt in han-

den van Stichting Helmond City Events, tevens 

organisator van De Kasteeltuinconcerten. 

Kijk voor het volledige programma op 

www.helmondcityevents.nl

ZATERDAG 28 MEI
Dansen in De 
Cacaofabriek bij 40Up
De lekkerste dansvloerkrakers, rockklassie-

kers, discokneiters, soulshakers, golden oldies 

en recente megahits, die soepel achter elkaar 

gezet worden door de 40UP dj’s. De originele 

videoclips draaien mee op de schermen, dus 

geen paniek als je even de juiste pasjes niet 

meer weet.

De organisatie haalt alles uit de kast om te 

vieren dat Helmond Live weer mag, dus zorg 

ervoor dat je bijtijds je tickets binnen hebt, 

want deze editie wordt er eentje om niet snel te 

vergeten. De avond start om 21.00 uur en gaat 

door tot 02.00 uur.

De Cacaofabriek, Cacaokade 1

cacaofabriek.nl

TOT EN MET 25 SEPTEMBER
Caratconcerten 
Iedere zondag zijn er concerten op het Carat-

podium in wandelpark de Warande. 

Elk optreden duurt ongeveer 45 minuten. De 

vaste aanvangstijd is 12.00 uur en het pro-

gramma is rond 15.00 uur afgelopen. Alle con-

certen zijn gratis toegankelijk. 

De optredens zijn gevarieerd, de ene zondag 

een koor, de andere keer een fanfare en alles 

wat daar tussen ligt. De concerten zijn gratis 

toegankelijk. In het park zijn horecavoorzienin-

gen en er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig. 

Het volledige programma is te vinden op:

www.caratconcerten.nl

ZONDAG 5 JUNI
Stiphoutse 
Vlooienmarkt
Heerlijk snuffelen en koopjes op de kop tikken. 

Mooie bijkomstigheid is dat de opbrengst van 

de markt naar het goede doel gaat. Voor het 

eerst wordt de bekende de Stiphoutse vlooi-

enmarkt gehouden op een nieuwe locatie. Dus 

niet bij De Greef in de Dorpsstraat, maar op de 

Brainport Human Campus,  Vlamovenweg 2, 

aanvang 12.00 uur

ZONDAG 5 JUNI
Boeremèrt Brouwhuis 
Wat 40 jaar geleden begon als een klein dorps-

evenement, is uitgegroeid tot een groot evene-

ment waarvoor de mensen van heinde en ver 

naar Brouwhuis komen. De Boeremèrt wordt 

georganiseerd door 8 verenigingen: S.J.C de 

Brouwhaasjes, C.V. de Brouwhazen, EHBO 

Brouwhuis, KBO Brouwhuis, VV Bruheze, Har-

monie Amicitia, Zijactief Brouwhuis en Scou-

ting Brouwhuis. Een groot gedeelte van de 

opbrengst komt weer ten goede aan deze 8 

verenigingen. Natuurlijk zijn er als vanouds de 

oude ambachten zoals de tinnengieter, boek-

binder, touwslager, stoelenmatter enz. en de 

oude tractoren. Ook zijn er veel hobbyisten 

aanwezig, de rest van de kramen wordt inge-

vuld door de commerciële kramen. Voor de 

kinderen zijn er de kinderspelen, met onder 

andere een springkussen, draaimolen, treintje 

en oud Hollandse spelen.

De Boeremèrt duurt van 11.00 tot 18.00 uur 

met aansluitend het feest op het pleintje tot 

23.00 uur.

Meer info: www.boeremertbrouwhuis.nl

VRIJDAG 10 JUNI 
Blast that 80s Sound
Elke 80s avond is een feest der herkenning! 

Gotta have faith, Girls just wanna have fun, Love 

is a battlefield, wie kent ze niet. En stilstaan is 

bijna onmogelijk. Frogson neemt je mee op 

een duizelingwekkende reis door de 80s! 

Tussen 21.00 en 03.00 uur in Poppodium 

Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 

39, Helmond.

Er is weer van alles te doen in Helmond en iedereen kan wel iets vinden wat 
bij hem of haar past. Theater in het Speelhuis, muziek in de Cacaofabriek en 
op de diverse podia, films, exposities. Op deze pagina lichten we een aantal 
evenementen en activiteiten uit. 
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Je voelt je thuis!

Meer dan 40 winkels
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Dit pand van het Rode Kruis stond aan de Watermolenwal.

Het Oude Raadhuis moest wijken voor de Passage.

Sfeerbeeld van de Elzaspassage in 1989.

Ingang van de Passage in de jaren zeventig.

De Markt in 1963.

Plein bij de achteruitgang van C&A.

Twee foto’s van de heropening in 1989. Op de foto rechts: wethouder P. de Roij, wethouder J. Jonkers, de heer  

Van Laarhoven van de winkeliersvereniging en burgemeester van Elk. (foto’s Euro-Press, collectie RHCe)

De Heilig Hartkerk torent boven de Veestraat uit op deze ansichtkaart van rond 1915.

D O O R  P I E N  B U W A L D A ,  F O T O ’ S :  H E E M K U N D E K R I N G  H E L M O N T

De Passage tussen de Markt en de Veestraat
Tussen de Veestraat en de Markt ligt het overdekte winkelcentrum; de Elzas-
passage. De meeste Helmonders kennen de naam wel en komen er ook wel 
eens. Als je op ontdekkingstocht gaat, dan ontdek je heel veel leuke winkels.
Eerst duiken we de geschiedenis in want wisten jullie bijvoorbeeld dat in 
het begin de Passage nog niet overdekt was? En waar komt die naam Elzas 
eigenlijk vandaan? Terug naar 1897...

De Heilig Hartkerk
In de Veestraat werd tussen 1897 en 1899 een 

monumentale rooms-katholieke kerk gebouwd 

naar een ontwerp van de beroemde architect 

Pierre Cuypers. De Heilig Hartkerk was een forse 

neogotische kruisbasiliek met hoge viering-

toren. De toren leek sterk op de toren van de 

Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden en was de 

hoogste kerktoren (77 meter hoog) van de stad.

In 1953 kon het kerkbestuur de twee kerken in 

de binnenstad (Heilig Hart en de oudere Sint 

Lambertus van architect Theo Molkenboer), die 

op slechts tweehonderd meter van elkaar ston-

den, niet allebei meer onderhouden. De Heilig 

Hartkerk verkeerde in slechte staat waarschijn-

lijk door aantasting door de boktor en daarom 

werd ze in 1957 gesloopt. Drie jaar eerder was al 

op stel en sprong de vieringtoren afgebroken. 

Als reden werd opgegeven dat de toren op dra-

matische wijze was aangetast door diezelfde 

boktor en op instorten stond. Veel van het inte-

rieur zoals de biechtstoelen, de doopvont en 

enkele glas-in-loodramen, maar ook het orgel 

gingen naar de nieuwe Heilig Hartkerk aan de 

Binderseweg. De kerkbank gingen naar de St. 

Petruskerk in Woensel. Het overige meubilair 

ging naar een missiekerk in Afrika.

De nieuwe Heilig Hartkerk verdween al na een 

kleine 27 jaar. Op 31 januari 1982 werd de laat-

ste dienst gehouden in de kerk. De grond was 

verkocht aan Huize Den Herd om daar te bou-

wen. Voorwaarde bij verkoop was dat de grond 

zonder bebouwing zou worden opgeleverd.

De plannen
Het perceel waar de kerk had gestaan, werd 

gekocht door J. Meeuws, die ook al een pand 

aan de Markt bezat. Zo ontstond het idee om 

een doorgang te maken vanuit de Veestraat 

naar de Markt. Hiervoor moesten er wel nog 

even andere panden worden gesloopt voordat 

de bouw van start kon gaan. Een van die panden 

was een g ebouw dat diende als een soort pen-

sion voor gastarbeiders uit de Elzas. De plannen 

voor de Passage werden uiteindelijk ontwikkeld 

door het toenmalige Wilma Bouw uit Weert. Dit 

was een aannemersbedrijf en projectontwikke-

laar dat bestond van 1939 tot 1998. Hierna ging 

het bedrijf samen met NMB Amstelland. In 2000 

werd Wilma Bouw alsnog onderdeel van de 

Koninklijke BAM Groep.

Centrum Passage
Tien jaar later dan gepland, in 1969, werd het 

centrum dat toen 6.000 m2 groot was, geopend 

als Centrum Passage. Destijds was het centrum 

nog niet overdekt. Die overkapping werd in 

1979 aangebracht.

In 1985 was een plan voor de uitbreiding uitge-

werkt, maar omdat een van de eigenaren van 

een benodigd perceel niet wilde verkopen, liep 

de verdere uitbreiding vertraging op.

Uitbreiding
In 1987-1989 werd de Centrum Passage en het 

naastgelegen Vroom & Dreesman-pand ver-

bouwd naar een ontwerp van AGS Architects. 

Hierbij werd het centrum met 3.300 m2 uitge-

breid en kreeg het centrum een nieuwe over-

kapping met puntdak en werden doorgangen 

naar de C&A, de Watermolenwal en het huidige 

Piet Blomplein gerealiseerd. Daarnaast werd 

een flat met ca. 40 woningen gerealiseerd.

De website van AGS Architecten leert ons:  

Winkelcentrum Elzaspassage is ontworpen 

door AGS Architects en dateert van 1989. Reno-

vatie: vernieuwen vloerpassage ca. 2.000 m², 

vernieuwen winkelpuien/omtimmeringen en 

plafonds passage, vernieuwen entree passage 

Veestraat en Marktzijde, herontwikkeling V&D 

pand ca. 9000 m².

Herontwikkeling van de panden van de Elzas-

passage gelegen aan de Markt. Renovatie van 

de oude Vendex. Grondige renovatie van de 

passage (nieuwe vloeren en nieuwe winkel-

puien).

De naam Elzaspassage
In 1989 werd ook een parkeergarage opgele-

verd bij het centrum, waarna de naam werd 

gewijzigd in Elzaspassage. Deze naam verwees 

naar het pension dat vroeger aan de Markt 

stond en naar het parkeerterrein waar vroe-

ger Het Speelhuis stond. Dit terrein heette  

ook Elzas. 

Nieuwe eigenaar
Oer 1 januari 2019 kreeg de Elzas Passage een 

nieuwe eigenaar: ARC Real Estate Partners. In 

het jaar dat de Elzas Passage haar vijftig jaar 

bestaan vierde, kreeg het winkelcentrum ook een 

opknapbeurt in de vorm van een nieuwe entree 

om de ‘jaren-tachtig-look’ te vervangen. Eind 

augustus van dat jaar werd het halve eeuwfeest 

gevierd met onder andere een nieuw logo. ■

Een korte terugblik

ELZASPASSAGE IN CIJFERS

Opening 1969

Overdekt sinds 1979

Uitbreiding 1989

Oppervlakte 11.724 m2 

Aantal winkels 44 

Parkeergarage 195 plaatsen
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‘ De Elzaspassage is een heerlijke 
plek om te winkelen, het aanbod 
is groot maar vooral gevarieerd.’

D O O R  

P I E N  B U W A L D A  

F O T O G R A F I E :

F O T O  I D   E N 

L I L I  V E R E I J K E N

A D V E R T O R I A L

D
e Elzaspassage heeft vier ingangen, de grootste en bekendste is die aan de Veestraat. Voor mijn ontdekkingstocht 
in de Elzaspassage kies ik echter voor de ingang bij het Piet Blomplein. Zo verken ik het winkelcentrum eens 
vanuit een heel andere hoek. Wat voor winkels zijn er te vinden, hoe ziet het er allemaal uit, wat is de eerste 
indruk of kort gezegd: de herontdekking van de Elzaspassage. Bij binnenkomst ‘bots’ je bijna tegen een prachtige 

trap aan naar de eerste verdieping. Daar is het spinternieuwe stadstoilet te vinden waar je alles vindt wat je nodig hebt. 
Bereikbaar voor iedereen want er is ook een lift.

Coenen & Co Aan de rechterkant is de winkel van Coenen & Co te 
vinden. Voor kookliefhebbers is dit een paradijs op aarde. De winkel biedt 
een uitgebreid assortiment met kookartikelen zoals eersteklas pannen, 
koks- en keukenmessen en ander keukengerei. En een bijzondere service: 
een slijpservice voor koksmessen. Ook om je eettafel mooi aan te kleden 

kan je bij Coenen terecht. Er is 
een ruime keuze in serviezen, 
glaswerk en bestek. 

Cecil/Street One Links 
van de trap en lift kom je bij de 
eerste damesmodezaak: Cecil/
Street One. De winkel biedt niet 
alleen kleding maar ook stylingi-

deeën en accessoires. Het verkoopteam luistert naar eigen zeggen, naar de 
behoefte van de klant en geeft dan een op maat gemaakt advies.

Arnani Schoenen is de eerste schoenenzaak die we tegenkomen. 
Arnani Schoenen is al sinds 1989 gevestigd in de Elzaspassage. De winkel 
heeft een zeer uitgebreid assortiment modieuze dames-, heren- en kinder-
schoenen. Uiteraard zijn de schoenen verkrijgbaar in alle mogelijke lengte- 
en breedtematen. Voor mensen die steunzolen nodig hebben, biedt Arnani 
Schoenen ook modieuze schoenen. 

C&A Wie kent C&A nou niet? Betaalbare kleding voor het hele gezin 
en sinds een aantal jaren flink geüpgrade met alle mogelijke accessoires. 

Willems Muziek Naast C&A is een relatieve nieuwkomer te vin-
den en voor een amateurmuzikant zoals ik, een pareltje. In 2021 verhuisde 
Willems Muziek naar de Elzaspassage. Je vindt hier alles op het gebied van 
muziek(instrumenten). Variërend van akoestische- en elektrische gitaren 
tot een accordeon of een drumstel. De winkel bestaat al 80 jaar en de me-
dewerkers beschikken over een enorme vakkennis. En wat veel mensen niet 
weten: je kan er piano’s huren en professionele licht- en geluidsapparatuur.

Outletwinkel Code Oranje De buren herbergen een grote col-
lectie aan mode tegen outletprijzen. Een steeds wisselende collectie kle-
ding tegen extra lage prijzen. 

De Stadskamer is al vele jaren een begrip 
in Helmond. Een eigentijdse moderne lunch-
room met een mooi terras waar je terecht kunt 
voor koffie met gebak, een vers bereide lunch, 
heerlijke seizoensspecialiteiten, een goed glas 
wijn of een van de speciale bieren. De uitgebrei-
de menu- en drankkaart maakt De Stadskamer 
een ontmoetingsplaats voor vele vaste gasten. 

Daar wachten we nog even mee, we draaien de 
Passage richting de Veestraat in. En wat met-
een opvalt, is de ruimte en het licht. Het loop-
pad is echt breed zodat er geen problemen ont-
staan als je een kinderwagen, scootmobiel of 
twee in een diepe conversatie verwikkelde win-
kelende vrouwen wil passeren. En het is licht! 
Waar andere winkelcentra nog wel eens donker 
kunnen overkomen, is het in de Elzaspassage, 
heerlijk licht. En met rustige achtergrondmu-
ziek. Precies zoals het moet zijn!

ROC Ter AA De eerste die we zien, is de 
winkel van ROC ter AA. Dinsdag 26 april ge-
opend en een plek waar de ROC-studenten 
échte praktijkervaring kunnen opdoen. Leuke 
bijkomstigheid: de school kan laten zien welke 
opleidingen ze allemaal in huis heeft. De ROC-
winkel blijft tot eind juni geopend.

BBox Bijoux Buurman BBox Bijoux ziet er-
uit als een sieradenwinkel maar heeft veel meer 
in huis. BBOXbijoux heeft de hipste sieraden, 
tassen en accessoires met betaalbare prijzen. En 
helemaal leuk: de winkel organiseert regelmatig 
leuke workshops. 

Van Uffelen Mode Als je binnenloopt bij 
Van Uffelen Mode, kan je eindeloos ver doorlo-

pen, lijkt het wel. Bij de dameskleding vinden we 
mooie merken als Gerry Weber, Betty Barclay 
en Gardeur. Ook de heren hebben niks te kla-
gen: broeken van Gardeur maar ook State of the 
art, PME Legend en Vanguard laten de mannen 
ook stralen. 

DéliFrance Helmond Hier kan je even 
de vermoeide winkelvoeten rust geven met 
heerlijke koffie en de Franse sfeer van stok-
brood en croissants. Alles wordt vers bereid in 
de open keuken en dat doen ze goed want ook 
Délifrance is al sinds 1989 in de Elzaspassage 
gevestigd. 

Pearle Opticiens ‘Je leven lang goed zien’, 
dát is de missie van Pearle. Deskundigheid, vak-
bekwaamheid en service kenmerken de mede-
werkers. Het zijn de drie pijlers waarop Pearle 
gebouwd is en die altijd voorop staan. 

Jack & Jones Mannen kunnen bij Jack & 
Jones terecht voor een mooie outfit. Het man-
nenkledingmerk behoeft eigenlijk geen enkele 
introductie. Jack&Jones heeft vijf merken in huis 
die altijd wel iets hebben voor de smaak van de 
man en de gelegenheid. 

Xenos Tot mijn grote verrassing is de buur-
man een winkel waarvan ik dacht dat die hele-
maal weg was uit Helmond, maar nee: Xenos. 
Het is een van de verrassendste winkels van 
Nederland. Niet voor niets betekent het Griekse 
woord Xenos ‘vreemd’. Alles wat je in de winkel 
vindt is dus net even anders. Shoppers worden 
verrast door leuke en altijd laag geprijsde pro-
ducten die gezellig anders zijn.

Chocolaterie Boulanger Alleen al de 
etalage van Chocolaterie Boulanger doet mij 
het water in de mond lopen. Naar eigen zeggen 
is het een winkel met robuuste chocolade, met 
verse room, eerlijke specialiteit, lekker voor ie-
dereen. Ook voor mooie woonaccessoires kun je 
hier terecht. 

De Elzaspassage
herontdekt
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DE GROOTSTE: C&A

DE GROOTSTE: LEDERWAREN ELZAS

DE OUDSTE: DURLINGER

DE JONGSTE: VILA

A D V E R T O R I A L

Schijvens Mode Wie wil kan hier weer naar buiten maar daar is nog 
lang geen sprake van. Onze herontdekkingstocht brengt ons bij Schijvens 
Mode, al 57 jaar een begrip in het oosten van Brabant. De collectie be-
staat uit kleurrijke, betaalbare en jonge damesmode die drie keer per week 
wordt aangevuld met de nieuwste modetrends en musthaves. 

3 Vosjes Bij een speelgoedwinkel komt altijd weer een beetje het kind in 
een mens naar boven. De 3 Vosjes is geen speelgoedwinkel in de algemene 
zin des woords maar een winkel met verantwoord, veilig, eerlijk en vooral 
leuk speelgoed. Variërend van een groot assortiment houten speelgoed tot 
knuffels, muziekinstrumenten en ‘retro toys’

Mango Verrassend is de enorme open pui van Mango, een winkel die 
veel en veel groter is dan ik dacht. Het Spaanse modemerk is, tot nu toe, een 
van de twee winkels in de Elzaspassage die ook kinderkleding verkoopt. 

KPN En voor degene die alles wat ze meemaken tijdens hun winkeler-
varing, willen delen, zij kunnen terecht in de KPN-winkel. Klanten kun-
nen hier terecht voor advies over onder andere vaste en mobiele telefonie, 
internet en televisie. 

Durlinger We zijn weer terug op de hoek en meteen bij de winkel be-
land die het langst in de Elzaspassage is gevestigd en dus de oudste is en 
dat is Durlinger. De collectie schoenen bij Durlinger Schoenen bestaat uit 
vele verschillende merken waaronder Esprit, Tamaris, Timberland, Nike 
en Ecco. En DSTRCT , Mooy, X by Mooy en Ik-ke zijn exclusief verkrijg-
baar bij Durlinger Schoenen. Je vindt hier schoenen in alle soorten, maten, 
kleuren en materialen. Van gekleed tot sportief, van maat 19 t/m 50, voor 
iedereen van jong tot oud.

Barrows Naast Durlinger vinden we een echte herenmodezaak Bar-
rows. De winkel met mode uit het hogere segment gaat de Elzaspassage 
verlaten. De verwachting is dat voor de zomer de deuren van een groter 
winkelpand aan de Steenweg openen. Tot eind juli blijft de winkel in de 
Elzaspassage ook nog open.

Helmond Sport Fanstore Van merkmode naar een ander ‘merk’; 
Helmond Sport. De fanstore opende in november 2020 en alle fans kun-
nen hier terecht voor kleding en allerlei leuke accessoires en merchandise. 
Ook deze winkel verhuist maar verderop lees je daar meer over.

Phone Store Helmond Voor alle telefoonaccessoires kan je terecht 
bij Phone Store Helmond. Niet groot maar met alles in huis wat je nodig 
hebt. Van kekke hoesjes tot opladers, tot tablets tot… alles.

Lederwaren Elzas De kleinste winkel in de Elzaspassage is Leder-
waren Elzas. En hoewel de winkel klein is, biedt zij een enorme keus in on-
der andere koffers, tassen, schoudertassen, zachte koffers, weekendtassen, 
portemonnees, riemen en mode accessoires.

Vodafone/Ziggo We zijn aangekomen bij de ingang aan de Veestraat. 
Op de ene hoek heeft Vodafone/Ziggo een winkel. Mensen met vragen 
over mobiele abonnementen en/of televisie en internet kunnen hier te-
recht voor deskundig advies. 

Vero Moda en Vila Op de andere hoek 
heeft Vero Moda samen met Vila een grote mo-
dezaak geopend. De winkel richt zich met haar 
kleding en accessoires op de modebewuste en 
onafhankelijke jonge vrouw die op zoek is naar 
modieuze, betaalbare musthaves.
Vila is een van oorsprong Deens kledingmerk. 
Hun doel is vrouwelijke mode te ontwerpen en 
verkopen met de focus op ontwerp, kwaliteit en 
details.

Parfumerie Douglas Een nieuwe outfit 
vraagt om een nieuwe make-up of een nieuwe 
parfum. Ook voor advies op het gebied van 
huidverzorging kunnen vrouwen én mannen 
hier terecht. 

SoLow In de voormalige panden van Vero 
Moda en Jack & Jones komt binnenkort SoLOw 
met ruim 700 vierkante meter wisselend assor-
timent. Het wordt een echte budgetwinkel en de 
keten hoopt in juni de winkel te openen.

Noot aan de Man is de winkel voor men-
sen die van sneukelen houden. De delicatessen-
zaak verkoopt vers gebrande noten, kazen, ande-
re delicatessen en hippe drankjes. Alles om een 
tapasplank te vullen, kan je hier ook kopen. En 
wie van zoet houdt kan hier terecht voor fudge, 
nougat en kaneelbroodjes. 

Norah Womenswear Noot aan de Man 
heeft een buurvrouw: Norah Womenswear. Het 
is een Nederlands merk dat fashion in de maten 
36 t/m 48 biedt. Iedere week is er een nieuwe 
collectie die zich kenmerkt door de verscheiden-
heid aan prints, materialen en kleuren passend 
binnen het modebeeld van het seizoen.
 
Style Dok Style Dok is een verrassing in de 
Elzaspassage, het is echt leuk om een winkel in 
woonaccessoires hier te zien. Niet alleen vazen 
maar ook voor verlichting en home deco kan je 
hier terecht. En verder natuurlijk allerlei trendy 
accessoires om je huis leuk aan te kleden. 

Been- en Ondermode Elzaspassage 
is een speciaalzaak op het gebied van beenmode 
zoals sokken en panty’s. Ook verkopen ze onder-
mode voor kinderen, dames en heren van alle 
bekende merken.

Livera Twee bodyfashionzaken naast elkaar, 
ook dat kan in de Elzaspassage. Livera biedt een 
eigen merk-collectie aangevuld met populaire 
A-merken. Je kan hier terecht voor een mooi lin-
geriesetje, een lekker huispak, een sportbeha of 
een pyjama. 

Miga Gifts We steken over en komen bij 
Miga Gifts dat een uitgebreide collectie siera-
den, horloges, tassen en schoenen in huis heeft. 
Niet alleen van betaalbare topmerken maar ook 
fashion jewelry. Miga Gifts speelt in op de laat-
ste trends en vult elke week de collectie aan zo-
dat het assortiment altijd up-to-date is.

Basta Fashion De sieradenwinkel heeft 
Basta Fashion als goede buur. De winkel trendy 
casual dames kleding. De collectie verandert 
wekelijks, is altijd up-to-date in de nieuwste 
trends. 

Bracket Aan de overkant is Bracket te vin-
den. In 2014 begonnen als een schoolproject van 

4 vrienden en daarna door twee broers overgenomen. Bracket groeide uit 
tot een echt lifestyle merk. Inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen in 
25 artikelgroepen, voor heren, dames en ook kinderkleding. Alle designs 
ontstaan in Helmond waar het hoofdkantoor zit. 

Femme is de laatste damesmodezaak die we tegenkomen. Het is een 
gezellige en eigentijdse winkel met aandacht voor de klant. Femme heeft 
een gevarieerd merkenaanbod, in kleine én grote maten. Femme richt zich 
op de modieuze, eigenzinnige, stijlvolle en ook vrouwelijk stoere vrouw.

Lunchcafé Kop of Munt Moe van het rondkijken en alle indruk-
ken, strijken we neer bij Kop of Munt voor een heerlijke cappuccino. Kop 
of Munt is een lunchcafé waar gasten zich thuis voelen en gastvrij ont-
vangen worden. In de volksmond staat het bekend als ‘De huiskamer van 
Helmond’. 

Dere Kledingreparatie En als je dan merkt dat die net gekochte 
broek toch net iets te lang is, of na enkele keren dragen laat een naad los, 
dan kan je terecht bij Dere Kledingreparatie voor een vakkundige repara-
tie. De winkel met het mooiste adres (Elzaspassage 1) van allemaal, biedt 
ook excellente stomerijservice.

Elzaspassage is continue in beweging
Er komen nog een aantal veranderingen in het winkelaanbod aan. Zo krijgt 
Jack & Jones grotere ruimte tot zijn beschikking en krijgt de Helmond 
Sport Fanstore een eigen plek in de nieuw te openen winkel Dugout. Het 
assortiment van Dugout omvat streetwear, sportieve kleding en accessoi-
res in het hogere marktsegment. 

De Elzaspassage is een heerlijke plek om te winkelen, het aanbod is groot 
maar vooral gevarieerd. Je vindt er bekende landelijke zaken maar ook een 
keur aan gespecialiseerde winkels. De meeste ondernemers zijn eigenaar 
van hun winkel. En dat stralen ze ook uit: hart voor het winkelcentrum 
maar vooral ook hart voor de klant. ■
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LEKKERS 
VAN 

JOS BEKKERS

Geniet van heerlijke asperges
aan het veld in Nuenen! 
Ook dit jaar weer bij de 
Raaijmakers Hoeve, Boord 25

Verder zullen de volgende Gastkoks aanwezig zijn:
 
- Tim van der Linden, Boca Grande  
 dinsdag 24 en woensdag 25 mei. Lunch en diner

- Manfred Albrecht, Plantbased foodspecialist
 donderdag 2 juni, alleen diner

- Shiran Mieras, World kitchen 
 vrijdag 3 juni, lady’s lunch en diner

- David da Costa, Restaurant da Costa (Antwerpen)
 zaterdag 4 juni lunch en diner

- Djailany van de Laarschot, Nastrium
 zondag 5 en maandag 6 juni (pinksteren) 
 lunch en diner
Voor reserveringen en/of meer informatie: 040 200 10 42
info@aspergesaanhetveld.nl | www.aspergesaanhetveld.nl

Het programma met de koks is bekend: 

Ryan Bahadoer, Ryan Foodshop, 
zal het basis team vormen.

i

Raaijmakers Hoeve          Boord 25 • 5674 NB NUENEN 
6e jaar6e jaar

INGREDIËNTEN:
•  1 kg gemengd gehakt, 

(gekruid)
•  200 gr gerookt spek 

in lange plakken 
•  4 grote uien
•  roomboter
•  gehakte peterselie 
•  2 teentjes knofl ook
•  2 eieren
•  droge witte wijn

BEREIDING:
•  Meng het gehakt met de eieren en peterselie en de gehakte 

knofl ook. Maak van het gehakt een rol van 25 cm lang. Leg de 
plakjes spek naast elkaar tegen elkaar aan in de lengte, op deze 
manier ||||||||

•  Leg hier de gehaktrol op en rol die op zodat hij geheel 
omwikkeld is met het spek.

•  Snij de uien in halve ringen en bak deze in de roomboter. 
Leg deze in een ovenschaal, leg hierop de gehaktrol en giet hier 
een glas witte wijn op, overheen.

•  Dek het af met aluminiumfolie en bak de gehaktrol in de een 
voorverwarmde oven van 200 graden gedurende 30 minuten. 
Meet met een vlees thermometer de kerntemperatuur, deze moet 
70 graden zijn.

•  Snij van de rol dikke plakken en serveer deze met puree van zoete 
aardappel, wortel en aardappelen en overgiet dit met de uienjus. 

Smakelijk eten, Jos Bekkers

D
e resultaten van het onderzoek is 
volgens Jos duidelijk: “De kwaliteit 
van het vlees bij de slager is lekkerder.” 
En de verklaring daarvoor is heel 

simpel. “Bij de slager koop je meestal vlees 
van vrouwelijke runderen uit Nederland. Bij 
de supermarkt ligt er meestal vlees van jonge 
stieren in de rekken waar ook nog water aan 
is toegevoegd.”
Maar waarom is vlees van vrouwelijke 
runderen lekkerder? “Die dieren worden 
meestal op latere leeftijd geslacht. Nadat 
ze al gekalfd hebben. Daardoor is de smaak 
dus voller en rijper.”

Er zijn verschillende soorten gehakt met 
verschillende vlees- en vertverhoudingen:
•  RUNDERGEHAKT bestaat uit 80% vlees 

en 20% vet
•  GEMENGD GEHAKT bestaat uit 70% 

rundvlees en 30% varkensvlees
•  HALF-OM-HALFGEHAKT bestaat 

uit 50% varkensvlees en 50% rundvlees 
waarvan 25% vet

•  VARKENSGEHAKT bestaat uit 75% 
varkensvlees en 25% vet

•  KIPGEHAKT bestaat vaak uit het vlees 
van de kippendijen

Deze maand gaan we voor de echte 
Helmondse gehaktrol:

Helmondse gehaktrol
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Ryan Bahadoer, Gewald Baremans, Martin en Bernie Raaijmakers (vlnr).
Foto: Lili Vereijken

Genieten van overheerlijke asperges in een 
bijzondere setting, het kan weer van 21 
mei tot 6 juni tijdens tweede editie van het 
culinaire evenement Asperges aan het veld. Bij 
aspergekwekerij Raaijmakers Hoeve in Nuenen 
verrijst dan opnieuw een pop-uprestaurant.

H
et is nu nog moeilijk voor te stellen, 

maar pal naast een van de aspergevel-

den van Raaijmakers Hoeve wordt een 

compleet restaurant gebouwd. Het 

stijlvolle en sfeervolle tentencomplex biedt 

zeventien dagen lang plaats aan vele honder-

den gasten, die er kunnen genieten van een 

bijzondere lunch of viergangendiner. Het ‘witte 

goud’ wordt daarbij bijna rechtstreeks vanaf 

het aspergeveld opgediend.

“De entourage die hier wordt gecreëerd is 

geweldig”, zegt aspergekweker Martin Raaij-

makers. Hij en zijn vrouw Bernie zijn samen met 

wijnimporteur en organisator Gewald Bare-

mans (Baremans Wynkopery) de constante fac-

tor bij het tijdelijke restaurant. 

Na twee jaar gedwongen coronapauze krijgen 

gasten er weer een onvergetelijke middag of 

avond voorgeschoteld, vol smaakvolle gerech-

ten en spannende wijn- en spijscombinaties.

Gewald: “Voor nieuwe gasten zal het een 

enorme verrassing zijn als ze het boerenerf 

betreden. Het totaalplaatje zorgt voor het 

wauw-eff ect. De locatie maakt van Asperges 

aan het veld een geweldige belevenis. Terwijl 

Martin door het restaurant loopt om vragen te 

beantwoorden is de kans bovendien groot dat 

Asperges aan het veld;
een geweldige belevenis

er live asperges worden gestoken. Verder is er muziek en als het weer een 

beetje meezit een prachtige zonsondergang.”

Voor de tweede editie van Asperges aan het veld wist Gewald chefkok 

Ryan Bahadoer te strikken als gastheer en aanvoerder van de keukenbri-

gade. Jarenlang heeft Ryan in 

gerenommeerde keukens zijn 

kookskills en kennis verbreed. 

Onder andere in bij Ciel Bleu en 

De Librije. Hij kan buigen op een 

Franse opleiding, een opleiding 

in Fooddesign en Innovatie, 

zijn Hindoestaans-Surinaamse 

achtergrond en kookervarin-

gen in Hong Kong, Turkije en de 

Griekse keuken. Anderhalf jaar geleden begon hij samen met zijn vrouw 

Marjon in Helmond met Ryan Foodshop aan een nieuw avontuur. 

Gewald en Ryan zijn met hun ondernemingen praktisch buren van elkaar 

in de Helmondse Hoofdstraat, waar ze beiden in coronatijd neerstreken. 

Gewald: “We hebben in deze moeilijke tijd samen een paar leuke dingen 

gedaan. Toen ik een hoofdkok nodig had dacht ik meteen aan Ryan.”

Die spreekt van een geweldige uitdaging. Ryan: “Het is ook best wel 

spannend omdat ik niet in mijn vertrouwde omgeving kan werken.” Hij 

heeft gepassioneerde chefs uitgenodigd, die vernieuwend zijn of een 

positieve bijdrage leveren aan de culinaire 

wereld. De line-up van Asperges aan het Veld 

bestaat behalve Ryan Bahadoer uit Tim van 

der Linden (Boca Grande, Eindhoven), David 

da Costa (Da Costa, Antwerpen), Shiran Mieras, 

Djailany van de Laarschot (Nastrium, Helmond) 

en Manfred Albrecht (By Albrecht, Eindhoven).

Dit jaar staan er naast klassieke gerechten 

onder andere ook plantaardige menu’s op de 

kaart. Ryan: “Er zijn onder meer invloeden uit 

de Aziatische, Hindoestaanse, Mexicaanse en 

de Franse keuken. We zoeken steeds naar een 

bijzondere twist of zorgen voor kleine high-

lights. Zelf maak ik onder meer een curry met 

asperges en een Brabantse salade met Eind-

hovense kaviaar.” Hij roemt de veelzijdigheid 

van asperges. “Je kunt ze onder meer stomen, 

stoven, bakken, grillen, wokken of sous-vide 

koken. Deze verschillende technieken geeft 

asperges ook telkens een andere textuur.”

Het culinaire evenement Asperges aan het veld 

vindt plaats van 21 mei tot 6 juni. 

Voor meer info en reserveringen: 

www.aspergesaanhetveld.nl ■

‘ Asperges zijn veelzijdig. 
Je kunt ze onder meer stomen, 
stoven, bakken, grillen, wokken 
of sous-vide koken.’

D O O R 

R O Y  D E  L E I J E R
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Konings
 verf en behang

in iedere prijsklasse!

Aan de Engelseweg   221a
SLAAGT U ALTIJD
TEL. 0492 537 693

VERF
Eigenlijk zijn er nauwelijks 
verfproducten denkbaar die wij 
niet kunnen leveren.

BEHANG
Van exclusief in diverse breedte 
maten tot aanbiedingen.

ADVIES
Graag adviseren wij u in onze 
winkel over hoe u de verf- of 
behangklus het beste kunt aanpakken.

OVER KONINGS
U vindt Konings verf en behang aan de 
Engelseweg 221a, tegenover de Praxis 
en naast Karwei.

Bij Konings vindt u alle grote verfmerken zoals 
Sikkens, Sigma, Wijzonol, Histor One en Flexa Pure
Vanzelfsprekend  hebben wij van al deze merken ook de officiële 
kleurmengsystemen in huis.

fI

DSQUARED2
GRAVITY

CLOTHING CO.

coming soon

elzas passage helmond 

     TOPCHEF
RYAN BAHADOER

KOMT KOOKWORKSHOPS GEVEN*.

fI

BinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkort

Wild gerechten
*I.S.M. GEWALD BAREMANS WIJNKOPERIJ
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TIPS VAN
TUINONTWERPER

TOM

In deze column neem ik je mee naar buiten, de 
tuin in. Nuttige tuintips, actuele onderwerpen 
of het verhaal achter een plant. We kunnen 

weer meer genieten van het goede buitenleven 
nu de temperatuur weer oploopt. De bladeren 
van de planten zijn nu nog lekker fris groen, 
de vogels fl uiten weer en veel bloemen komen 
in bloei.

IJsheiligen
Mei is de maand van de IJshei-
ligen. Weet je wat of wie dat zijn? 
Hoveniers en andere tuinspecia-
listen zeker wel. De IJsheiligen 
vallen tussen woensdag 11 en 
zaterdag 14 mei. Vanaf 15 mei 
verwachten we geen nachtvorst 
meer en kunnen we onze potten 
en bakken weer gaan beplanten 
met eenjarige zomerbloeiers. 
De lokale supermarkt of tuincentra stunten hier natuurlijk 

al veel eerder mee, maar 
nu is de kust ook echt 
veilig en bevriezen ze niet 
meer. Lekker genieten 
dus van wat extra kleur.

De dorstige 
jongens
De dorstige jongens 
(wat klinkt als een hip 
biermerk), de planten die 
je in de winter of voorjaar 
hebt geplant, hebben nu 
wat extra water nodig in 
een droge periode. De 

jonge wortels zijn nog niet diep genoeg geworteld om zelf 
voldoende water op te zuigen.

Ongewenste gasten
Ge kent ze wel, van die ongewenste 
gasten. Iedere keer weer staan ze er weer. 
Onkruid kunnen we ze ook wel noe-
men. Ze groeien nu extra hard rond 
deze tijd extra hard, en is het dus nu 
de tijd om ze weg te halen. Zo komt 
er weer ruimte voor de tuinplanten. 
Meestal gebruik je een schoff el of 
cultivator, maar in de fi jne planten-
border gaat er niks boven het echte 
handwerk. ■

Een groene groet van Tom
www.tuinstudiotom.nl

Mei is de 
maand van 
de IJshei ligen

Trommels en drakenboten 
Drakenbootfestival is terug!

‘ Pas geplante 
gewassen 
kunnen 
extra water 
gebruiken’

gasten. Iedere keer weer staan ze er weer. 

T E K S T  E N 

F O T O G R A F I E :

R O T A R Y  C L U B 

H E L M O N D -

R E G I O

Nog even geduld maar het gaat toch echt weer gebeuren. In het eerste weekend van juni gaan, 
na twee jaar, de drakenboten weer los op het Helmonds kanaal. Op zaterdag zijn het de bedrijven 
die gaan strijden om de titel. Zondag is de gezellige familiedag waar de (buurt)verenigingen het 
tegen elkaar opnemen.

Driedaags festival
Nieuw is dat het drakenbootfestival al op vrij-

dagavond van start gaat. Op het festivalter-

rein, het Burgemeester Geukerspark, vindt 

die avond een echte ‘Sing-a-Long’ plaats. Het 

wordt een supergezellige meezingavond. Hel-

mondse muzikanten krijgen gegarandeerd het 

publiek zover dat ze zaterdag schor zijn van het 

zingen. Druk maken over de teksten hoeft niet, 

er komt in het park een groot scherm te staan 

waar deze op geprojecteerd worden. Natuurlijk 

is er volop gelegenheid om de dorstige keel te 

smeren en zijn er de nodige hapjes. 

Wat is de Drakenbootrace?
De race gaat tussen twee teams, elk in een Dra-

kenboot, over een afstand van 250 meter. ieder 

team bestaat uit zestien peddelaars en een 

trommelaar. De trommelaar geeft het ritme aan. 

Een teamsport bij uitstek! Als de roeiers niet het 

goede ritme te pakken krijgen, dan zijn ze verlo-

ren. Snelheid zit hier in het samenwerken. 

Wie het eerst over de fi nishstreep komt, heeft 

gewonnen en is door naar de volgende ronde. 

Elk team mag drie races roeien zodat zij meer-

dere winkansen hebben. Daarna volgt de halve 

fi nale en mogen uiteindelijk de twee beste 

teams tegen elkaar uitkomen in de fi nale. 

Ontspanning na inspanning
Zaterdag is de dag van de bootraces voor 

bedrijventeams. Na de races, is er live muziek 

op het festivalterrein met als thema: ‘Motown 

en Pop throughout The Years’. Lekker dan-

sen en ‘n beetje chillen met een hapje en een 

drankje. Er is dan nog maar weinig te wensen.

Zondag familiedag
Zondag is als vanouds de gezellige familiedag 

waar de (buurt)verenigingen het tegen elkaar 

op kunnen nemen. Er zijn tal van activiteiten 

voor de kinderen zodat de ouders ook een 

relaxte dag hebben. 

Tijdens de races vaart een cameraboot mee 

zodat de inspanningen op het grote scherm te 

zien zijn. ‘Dit is Helmond’ zorgt voor een live-

verslag op radio en tv.

Jouw bedrijf in beeld
Voor jouw bedrijf is het meedoen een ideale 

teambuilding en dan wil je als bedrijfsteam 

natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Dit kan 

door middel van een vlag op de oever, je logo 

op een drakenboot of groot op het megas-

cherm, allemaal mogelijkheden om te laten 

zien dat je een bedrijf bent dat de stad Hel-

mond een warm hart toe draagt. Vanzelfspre-

kend kunnen ook bedrijven die geen team op 

de been kunnen krijgen van deze mogelijkhe-

den gebruik maken om in de picture te komen.

Info en reservering
Meer informatie over de mogelijkheden en het 

aanmelden van teams vind je op de website:

www.drakenbootfestivalhelmond.nl ■

Mijn ‘kleine man’ helpt graag mee met 
water geven.

KANAALop het
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van 969.-

NÙ €939.-

WASMACHINE

• inhoud 9 kg.
• 1400 toeren
• SensoFresh: verwijdert 
  geuren, ook zonder wassen
• LED display met resttijd 
 en startuitstel
• koolborstelloze motor; 
 10 jr. garantie
• aquastop
• WM14UQ96NL

INBOUWVAATWASSER

van 1149.-

NÙ €749.-

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• optie besteklade
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N

INDUCTIEKOOKPLAAT

• 4 flexzones: 2 
 kookzones kunnen 
 gekoppeld worden
• energiezuinig A+ 
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

van 1239.-

NÙ €949.-

van 1369.-

NÙ €949.- NÙ €799.-

vanaf

€1.195.-

KOFFIEMACHINE

KOKEND WATER KRAAN 

•  volautomatisch; alle 
soorten koffie met 1 druk 
op de knop

• extra lobbig melkschuim!
• TFT kleurendisplay
• Barista in a Box
• Bluetooth
•  automatisch reinigings- en 

ontkalkingsprogramma
• NICR 790

• voor warm, koud én 
 kokend water
• 3 liter direct kokend 
 water (100 graden)
• met flexibele uittrekslang
• optie voor gekoeld 
 bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

INBOUWCOMBI
• hetelucht, grill, 
 magnetron, boven-/
 onderwarmte
• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 
 voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

 5 jaar garantie* GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

KOFFIEMACHINE
•  volautomatisch; alle 

soorten koffie met 1 druk 
op de knop

• extra lobbig melkschuim!
• TFT kleurendisplay
• Barista in a Box
• Bluetooth
•  automatisch reinigings- en 

ontkalkingsprogramma
• NICR 790

• stoomschoonprogramma 
 voor eenvoudig reinigen

2 + 3
JAAR GARANTIE

 5 jaar garantie*

De komst van de Zuid-Willemsvaart eind 

19e  eeuw, was van groot belang voor de ont-

wikkeling van Helmond. De stad trok nieuwe 

vormen van bedrijvigheid aan en kon in de 

19e en 20e eeuw uitgroeien tot een belangrijk 

centrum van de textiel- en metaalindustrie. 

Vooral langs het kanaal staan nog markante 

bedrijfspanden en fabrikantenvilla’s. 

Wij beginnen de wandeling bij de Julianabrug 

en komen dan als eerste langs de villa’s van 

Oyens en Van Lookeren Campagne (Kanaaldijk 

NW nr. 83 en 85). Coenraad Oyens en Dirk van 

Lookeren Campagne waren beide textielon-

dernemers maar begonnen samen in 1879 een 

margarine fabriek.

We stappen verder in de richting van het cen-

trum en zien op nr. 81 de villa die in 1884 werd 

gebouwd voor de zoon van Willem Swinkels, 

directeur van het gelijknamige textielbedrijf. 

Op nr. 77 staat de witte Villa Swinkels die Willem 

voor zichzelf liet bouwen. Iets verderop vinden 

we het uitgebreide complex van Nedschroef. In 

1872 opgericht als de spijker- en draadnagelfa-

briek Gebroeders van Thiel. 

De woon- en werkhuizen Carp en Kaulen heb-

ben als huisnummer: 65. Leuk weetje; de uit 

Amsterdam afkomstige Carp vestigde zich in 

de stad na zijn huwelijk met de dochter van 

de Helmondse kasteelheer Wesselman. Na het 

verbreken van de samenwerking zette Kaulen 

het bedrijf alleen voort. Jacob Carp zette in 

1860 een eigen garenververij op. 

De Koninklijke Textielfabrieken J.A. Raymakers 

& Co liggen al dicht tegen het stadscentrum 

aan. Het bedrijf wist zich als enige weverij te 

‘De Knaal’ gaat dwars door Helmond en is bij uitstek 
geschikt voor een mooie wandeling langs het water. 
Visit Helmond heeft de Kanaalwandeling gecombineerd 
met de Stadswandeling. Deze maand zetten wij het 
kanaalgedeelte in het zonnetje. 

Wandelen langs het water

De fraaie zijgevel van het ‘auw fabriekske’. 
Foto: Marinus van den Elsen

handhaven. In het pand aan de Kanaaldijk zijn nu de kantoren, de ver-

verij en finishafdelingen ondergebracht. Direct ernaast staat het ‘auw 

fabriekske’ het oudst bewaard gebleven bedrijfspand van Helmond dat 

uit 1840 dateert. Het werd gebouwd voor textielondernemer Johannes 

Bots en zeventien jaar later door zijn weduwe verkocht aan de familie 

Raymakers. Het meest kenmerkende aan het gebouw is dat de ramen per 

verdieping in hoogte verschillen. Buurman Villa Bots is de oudste fabri-

kantenvilla van Helmond. Deze werd ook verkocht aan de familie Rayma-

kers die de villa bewoonde tot 1961. De villa heeft als bijnaam ‘het huis 

met de klok’; de klok in het klokkentorentje werd geluid bij belangrijke 

gebeurtenissen in het leven van de familie Raymakers. Op de hoek van 

Kanaaldijk en de Steenweg staat de oude Helmondsche Bank. Dit pand 

dateert uit 1924. Overbuurman Hotel West-Ende heeft ook een industri-

eel verleden. Henricus Bogaers startte in 1872 zijn eigen stoomweverij en 

betrok in 1880 de villa die naast de fabriek had laten bouwen, juist Huize 

West-Ende.

De wandeling gaat verder langs Boscotondo, ook de moeite waard om 

eens omheen te lopen. Aan de overkant staat Het Kasteel van Helmond. 

We stoppen bij nr. 29. In dit pand waren de kantoren van de eerderge-

noemde Jacob Carp gevestigd. Het dateert uit 1917. Nu vind je er het 

Industrieel Atrium en stadsharmonie Phileutonia. 

In 1939 vestigde Josef Nederveen in het gebouw op nr. 25 een woon-

huis met een ambachtelijke werkplaats waar houten gietmodellen wer-

den gemaakt die in de ijzer- en metaalgieterijen werden gebruikt. Het 

was lange tijd het enige middenstandshuis tussen de fabrieken aan het 

kanaal en heeft een in Helmond, zeldzame Vlaamse gevel. 

Aan de overkant staat het iconische, witte bedrijfspand van Vlisco dat 

dateert uit 1911 en een vroeg voorbeeld is van industriële verdiepings-

bouw. Het gebouw is onderdeel van het grote Vlisco bedrijfscomplex. 

Hier stoppen we onze wandeling. Je kan nog verder door richting de 

Cacaofabriek, de Kraanbaan, de boogbrug en Suytkade. En dan nog veel 

verder door langs de Zuid Willemsvaart. Wat echt fijn is aan wandelen 

langs het kanaal, is dat je overal wel even kan stoppen. Een kleine 10 

minuten in het gras zitten of een drankje doen op een van de terrassen 

aan het Havenplein. Het kan allemaal in Helmond. ■
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Het is lente! 
Tijd om je uiterlijk extra 
aandacht te geven.

BEAUTY & 
WELLNESS BY 

LINDA

Het is weer langer licht, zonniger, warmer. 
De vogeltjes zijn aan het nestelen, we kunnen 
weer een terrasje pikken. Heerlijk vind ik 

dat, de zonnestralen doen me goed. En in deze 
periode is het extra druk in de salon. Het lijkt 
wel of iedereen weer zin heeft in een lekkere 
gezichtsbehandeling of het mooi laten maken 
van de voeten nu de sandalen weer aan gaan. 
Een lakje op de teennagels is ook een 
veelgevraagde extra. We hebben leuke frisse 
kleurtjes, voor ieder wat wils. 

Maar nu de mouwen van de shirts en de pijpen van de 
broeken weer korter worden, betekent dat dat het detox-/
afslankseizoen weer voor de deur staat. Menig dame en heer, 
inclusief mezelf, is in het bezit 
van een buikje en ‘lovehan-
dles’. Dit willen de meeste van 
ons verminderen en meestal 
met zo min mogelijk inspan-
ning. Daar is nu een geweldige 
oplossing voor!
De meervoudig award 
winnende anti-cellulite- en 
afslankende bodybehandeling 
Bioslimming helpt hierbij zeer 
eff ectief. Daarnaast detoxt 
en verstevigt het de huid en 
bevordert gewichtsverlies. De gebruikte producten bevatten 
hoge concentraties actieve- en natuurlijke plantenextracten, 
pure essentiële oliën, algenextracten en cafeïne. Eenvoudig 
centimeters verliezen en één uur tijd voor jezelf. Voor velen 
van ons een droom die werkelijkheid wordt. Wil je het eens 
proberen? Gegarandeerd resultaat, niet goed geld terug! 
Overigens bieden wij met betrekking tot deze behandeling 
leuke acties waar je van kan profi teren. Vraag naar de moge-
lijkheden in de salon en laat je verrassen.
Het is dé musthave behandeling voor nu en verkrijgbaar bij 
schoonheidssalon Face and Bodycare! ■

Groetjes Linda
www.face-and-bodycare.nl
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‘ Bodyslimming 
detoxt en 
verstevigt 
de huid en 
bevordert 
gewichtsverlies.’

In het vorige nummer van IN&UIT 
Helmond stond een artikel over de 
mural wandelroute door Helmond. 
Inmiddels is aan deze wandelroute 
weer een nieuwe muurschildering 
toegevoegd. De kale wand bij het 
parkeerterrein achter de Hema is 
door kunstenaar Collin van der Sluijs 
uit Maastricht omgetoverd in een 
kleurrijk kunstwerk. 

De muurschildering is bedoeld als verbinding 

tussen het drukke Helmondse centrum en 

het rustige Kasteelpark. Dichter Merel Morre 

maakte de schildering compleet met een 

gedicht. Het bijzondere van dit gedicht is dat je 

de tekst van links naar rechts kunt lezen, maar 

ook van rechts naar links. Ga zélf een kijkje 

nemen! ■

Ingeborg Vriends-van der Steijn, Lola Fick en Judith van 
Heck uit Helmond zijn de initiatiefnemers van de Make Art 
- Not War. Deze stichting zamelt geld in voor de vluchte-
lingen uit Oekraïne en houdt tegelijkertijd de Oekraïense 
cultuur levend en actueel. Dit doen zij door de werken van 
talentvolle Oekraïense kunstenaars onder de aandacht te 
brengen en in gelimiteerde oplage te verkopen. De helft 
van de opbrengst gaat naar stichting Vluchteling en de 
andere helft naar de kunstenaars. 

aan de Kegelbaan
Nieuwe mural

Spiegel van de samenleving
“Kunst is de spiegel van de samenleving. Zolang 

er kunst is, is er hoop”, vertelt initiatiefneemster 

Ingeborg Vriends, zelf kunstenaar. Via Insta-

gram heeft zij contact gezocht met de kunste-

naars. “Sommigen zijn op de vlucht, anderen ver-

blijven nog in Oekraïne. Vaak hebben ze alleen de 

digitale bestanden van hun kunstwerken op hun 

telefoon. Van de digitale bestanden maken we 

prachtige art prints.” 

Enkele van de kunstwerken zijn hier afgebeeld 

met een kort bijschrift over de maker. Op de site 

www.makeart-notwar.com vind je nog veel 

meer kunst en verhalen van de kunstenaars. ■

Make Art Not War
‘Zolang er kunst is, is er hoop’ aldus Ingeborg

Bluebird Song - Alina Sharovskaya-Konstantinova
Alina Sharovskaya is geboren op de Krim, studeerde 
in Simferopol en Kiev. Ze heeft deelgenomen aan tal 
van tentoonstellingen in Oekraïne en de VS met haar 
poëtische en fi guratieve schilderijen. Alina had het geluk 
dat toen de oorlog uitbrak, ze toevallig met haar gezin op 
bezoek was bij hun grootmoeder op de Krim. Daar is het 
voorlopig nog rustig.

White Poppyfi eld - Vita Kalmutska
Vitaliia (1987) exposeerde eerder in Kiev en Australië, 
werkt met zowel aquarel als digitale technieken en maakt 
complexe patronen geïnspireerd op oude volksmotieven 
uit Oekraïne. Op dit moment verblijft ze bij vrienden in 
Portugal met haar drie kinderen.

#2 - Yevgen Samborsky
Yevgen (1984) werkt graag samen met mensen die 
buiten de cultuur staan en heeft een broertje dood aan 
het kunstsysteem. Zijn werk heeft al in tal van gerenom-
meerde galeries en musea gehangen. Na een tijdje in een 
schuilkelder in Kiev te hebben geslapen is Yevgen met zijn 
vriendin naar west-Oekraïne gevlucht, met een rugzak en 
slaapmatje.

Collin van der Sluijs heeft een eigen ‘losse’ stijl van werken.
Foto: Henk van Dijk
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SJAAK & HENNIE Overpeinzingen van "Kunst"

Wordt er 
tegenwoordig 

nog wel 
“Moderne 

Kunst” 
gemaakt?

Nee, dat is in 
de jaren 60 wel 

opgehouden, 
toen “Cobra” 

de laatste 
adem uitblies.

Dan is de 
kunst van 

nu dus niet 
modern 

meer, haha!

Nee, die 
noemen we 

“heden-
daags”.

Maar die kunst 
van 60 jaar 

geleden heet 
nu nog steeds 

“modern”.

Ja, gek 
is dat 

eigenlijk, 
hè?

Dus hedendaags nú is 
het modern van tóén?

Hahaha,
 ja!

Precies! Hoe oud ben 
jij eigenlijk?

Terwijl kunst 
eigenlijk tijdloos is.

Ehh... nou ja, wat 
je net zei: tijdloos!

De oplossing van de vorige puzzel was ‘poas-

lelie’. In het Nederlands is dat ‘narcis’ (ofwel 

‘paaslelie’). De reacties op de puzzel waren 

overweldigend. Uit de talrijke goede inzen-

dingen werd een winnaar geloot. Een Mazzel-

tas vol heerlijke delicatessen van Noot aan 

de Man werd overhandigd aan de gelukkige 

winnares Gerry van Liempt. ■

Winnaar 
HELLEMONDSE
woord
PUZZEL

ADVERTEREN IN

Informeer naar de voordelige tarieven!
advertentie@inenuithelmond.nl

IN&UIT HELMOND IS EEN UITGAVE VAN MRC VANDEURSEN COMMUNICATIE BV
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VRUUGER IN HELLEMOND

D O O R  J A N  V A N  D A L E N

Jan de 
Belleman

De Hellemondse 
woordpuzzel

Vroeger kwamen de melkboer en de bakker 

elke dag aan de deur. De vaste bezoekers. Je 

had ook losse venters. Een voorbeeld daarvan 

was Janus Dankers die met een bakfiets 

rondreed. Hij riep luidkeels wat hij aan te 

bieden had. In de zomer waren dat aardbeien, 

maar hij werd vooral bekend met krabben en 

krukelen. Wij waren gek op die krukelen. Met 

een speld kon je de bewoner uit zijn huisje 

peuteren. Het leken net snotjes, maar dan 

lekkerder. Ze plakten ook niet aan je tanden.

Jan de Belleman was de stadsomroeper. Niet 

met een auto en geluidsinstallatie; neen, Jan 

was op de fiets met een grote handbel. Hij 

stopte op een kruising, wachtte na het bellen 

op toehoorders en riep dan zijn boodschap af. 

De aankondiging van de verkoop van v.g.t 

vlees op het slachthuis is me bijgebleven. Geen 

mens had enig idee wat dat v.g.t. betekende. 

Wel dat het goedkoop vlees was. Mijn broer 

Willie en ik konden dan op woensdagmiddag 

te voet naar de andere kant van de stad om 

een hele tijd buiten in de rij te staan, want half 

Helmond wilde wel goedkoop vlees. En het 

rook daar niet naar viooltjes. Het was een eind 

van de Dijksestraat naar de Rooseindsestraat 

aan de overkant van het spoor. De tocht 

ging buitenom. Via een butskeienweg 

die nu Wethouder Ebbenlaan heet, over 

het Tov-veld, een grote open zandvlakte 

achter de Burgemeester van Houtlaan, en 

dan via een onbewaakte overweg naar het 

slachthuis. Een tocht van zo’n drie kwartier. 

Die tijd moest op een aangename manier 

ingevuld worden en meestal reisden 

we met de rijp. In het begin was dat de 

kale velg van een fiets. Later hadden we 

een echte rijp, een gesmede ring van 

Bronnenberg uit de Molenstraat. Met de 

rijp terug was lastig met die homp vlees in 

doorweekt papier in je handen. Daarom 

rijpten we om de beurt, maar toch ging het 

soms mis. Als ma vroeg hoe dat zand aan 

het vlees kwam, keken wij schuldbewust 

een andere kant op. ”Och ja,” zei ma dan: 

“Zand schuurt de maag.” ■

Helmonder Jan van Dalen heeft zijn jeugd herinneringen in korte ver-
haaltjes op papier gezet, waarvan er telkens een in de IN & UIT Helmond 
verschijnt. Het zijn nostalgische vertelsels uit een tijd zonder computer 
en mobieltje. Jan werd geboren in de Waardstraat (ook Tramstraat 
genoemd) en groeide op in de Dijkse straat. Vervolgens verhuisde hij 
naar de Bakelsedijk, bij de ‘waterleiding’. De jeugdherinneringen van Jan 
van Dalen zijn tevens gebundeld in boekvorm. Het boek Nostalgie is 
verkrijgbaar bij Boekhandel De Ganzeveer, Oude Aa 49-51.

-  aarig (raar)

-  dakhaas (kat)

-  deger (steeds)

-  ertskalle 
(paardenbloem)

-  guggut 
(gaat het?)

-  heuske (wc)

-  jung (ui)

-  kneis (knieën)

-  melling (merel)

-  neff e (naast)

-  ping (pijn)

-  quukske (koekje)

-  saafteres 
(namiddag)

-  skolk (schort)

-  skruwen (huilen)

-  spienzen (gluren)

-  streuf 
(pannekoek)

-  swerrus 
(doordeweeks)

-  vaneiges 
(vanzelf)

-  wonnie 
(niet waar?)

Spelenderwijs Helmonds leren? Wie wil dat nou niet. En je kunt er ook nog 

een mooie prijs mee winnen! Zoek nevenstaande Helmondse woorden op in de 

puzzel hieronder. Valt een blauw vlakje binnen het gevonden woord, schrijf dan 

de letter hiernaast op. Zo vind je de Helmondse oplossing van deze puzzel. 

De woorden staan horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren.

T N G C B K S A A F T E R E S Z B
E E I U K P A G W L O U F P V K U
U Z R Y D U A J Y A A Q N G O J K
Q C A O G U G G U T O K U J N W T
M P A Q E L N I N G S W E R R U S
O S N D P N E Z N E I P S C B Z J
L D Y E D I V A N E I G E S O S B
O E J G B H N L Q U U K S K E K H
T L P E T O S G N V O P O O M R P
W L Q R S E W T L F I G D Y S U B
L A C M C I L L R P Q G K H A W F
P K B E E M E E L E G S L N A E G
A S T I M L K N K N U G O E H N V
W T D N M P L E K S O F K F K K J
D R O  N T V I I W O U R S F A T W
P E Y O I S T O N U R E R E D K S
V G M W O N M E I G O C H I N G J

10

5

3

5 9

4 11

7

2

8

8

6

7 3 1 1

4

10 6

9 2

Wie was Jan de Belleman?
Een van de meest opmerkelijke fi guren die Helmond heeft gekend was Jan Nooijen, die leefde van 
1882 tot 1961. Hij was bekend als Jan de Belleman, de stadsomroeper. In 1915 werd hij door het 
gemeentebestuur aangesteld en dat werk als stadsomroeper heeft hij ruim veertig jaar lang uitge-
voerd. Met zijn bel, zijn damesfi ets en zijn krachtige stem trok hij door de Helmondse straten om 
voetbalwedstrijden, bioscoopvoorstellingen en reclameboodschappen aan te kondigen. 
Dat waren prettige gebeurtenissen, maar soms moest hij ook vervelende aankondigingen doen.
De meest vervelende was tijdens de oorlog. De Duitse bezetters gaven hem de opdracht om de 
burgers van Helmond te waarschuwen om met het schieten op Duitsers op te houden omdat anders 
de burgemeester, de commissaris van politie en de geestelijkheid zouden worden gefusilleerd.
Jan was niet alleen stadsomroeper, want hij had ook nog een viswinkel aan het Hemelrijksdijkje en 
hij was aanzegger bij begrafenissen. Als aanzegger kwam hij vertellen dat iemand was overleden. 
Familieleden, vrienden en anderen, die hem door de naaste familie waren aangegeven kwam hij 
op de hoogte stellen van de droevige gebeurtenis en eventueel uitnodigen voor de begrafenis. 
Toen in de jaren vijftig tal van Helmondse jongens als militair in Nederlands-Indië zaten werd 
er een blaadje uitgegeven dat onder de naam ‘De Belleman’ het contact onderhield tussen 
Helmond en de tropen. ■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

De oplossing is: 

De Nederlandse vertaling luidt:  ___________________________________________

Naam:  _________________________________________________________________

Adres:  _________________________________________________________________

E-mail:  ________________________________________________________________

Telefoon:  ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Maak je kans op een 'Mazzeltas' van Noot aan 
de Man. Deze tas zit boordevol met overheerlijke 
delicatessen ter waarde van € 25,-. Mail de oplossing, 
vóór 6 juni, met je contactgegevens onder 
vermelding van 'De Hellemondse woordpuzzel' naar: 
redactie@inenuithelmond.nl of lever de oplossing 
in bij: Peer & Partners, Elzaspassage 15A, 
(boven De Stadskamer). 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

VRUUGER IN HELLEMOND

Op deze foto, gemaakt in 
de Molenstraat, is een grote 
groep verklede collectanten 
te zien. In hun midden 
staat stadsomroeper Jan 
de Belleman met fi ets en 
handbel. De aanleiding voor 
de foto was de grote brand 
die op 27 augustus 1921 in 
Mierlo woedde. In Helmond 
organiseerde men voor de 
slachtoff ers een collecte. 
(Collectie RHCe)

Ansichtkaart uitgegeven door het 
Helmonds Katholieke Thuisfront. 
Het blad dat naar de Helmondse 

soldaten in Nederlands-Indië werd 
verzonden heette ‘de Belleman’ 

(particuliere collectie)
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