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REDACTIONEEL 

In uw handen heeft u nu Helmonds Heem 1995 
nummer vier Mensen die regelmatig Helmond 
se historie lezen en kopen, zal al bij het door
bladeren van de inhoud opgevallen zijn dat dit 
nummer voor een groot deel is gevuld met arti
kelen die voorheen verschenen in het jaarboek 
van het gemeente-archief, de Vlasbloem In de 
inleiding op 'kijk, Helmond 1994' legt ge-
meente-archivans Henk Roosenboom uit waar
om de archiefdienst heeft moeten besluiten te 
stoppen met dat jaarboek 

De Heemkundekring Helmond-Peelland maakt 
al sinds jaar en dag gebruik van een aantal faci
liteiten van de archiefdienst Nadat de gemeen
teraad besloot dat de Vlasbloem te veel geld 
kostte, hebben de redacties van beide penodie-
ken gezocht naar een manier om in ieder geval 
een aantal belangrijke rubrieken uit de Vlas
bloem te kunnen voortzetten 

Een oplossing is gevonden door voorlopig ru
brieken als 'kijk, Helmond' en het 'kalendarium' 
in het Helmonds Heem op te nemen De conti-
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nuiteit van dit stuk Helmondse geschiedschrij
ving is daarmee voorlopig gewaarborgd 

Dat heeft tevens als gevolg dat dit laatste num
mer van 1995 vooral een fotoboek geworden 
is Met een paar winter-foto's sluiten wij aan 
bij het seizoen Twee korte aanvullingen op eer
der in het Helmonds Heem verschenen artike
len en de traditionele jaar-inhoud completeren 
deze eenentwintigste jaargang van Helmonds 
Heem 

In de volgende nummers kunt u onderdelen uit 
de Vlasbloem als de 'lijst van over Helmond 
verschenen literatuur' en de 'archeologische 
kroniek' verwachten 

In afwachting daarvan wenst de redactie u met 
dit nummer veel lees- en vooral ook kijkplezier 

de redactie 



DE VLASBLOEM IS NIET MEER 

Door Henk Roosenboom 

De gemeentelijke archiefdienst presenteerde in 
1980 onder de naam 'de Vlasbloem' voor de eer
ste keer een histonsch jaarboek Naar het voor
beeld van andere Brabantse steden was dit een 
uitgave met als doel de beoefenaren van de plaat
selijke geschiedenis een podium te bieden om de 
resultaten van hun onderzoek te publiceren 

Veel auteurs hebben sindsdien over veel onder
werpen in de Vlasbloem gepubliceerd Het jaar
boek groeide daardoor uit tot een vraagbaak 
voor de geschiedenis van de stad Ook in we
tenschappelijke kring genoot het jaarboek groot 
aanzien Met name de besprekingen in het 
Noordbrabants histonsch jaarboek van de ver
schillende afleveringen waren steeds positief 
Wel IS de verschijnmgsvorm, de lay-out, een 
aantal keren veranderd en gemoderniseerd, al 
bleef het formaat steeds hetzelfde Altijd is veel 
zorg besteed aan de kwaliteit, zowel wat betreft 
de inhoud als de uiterlijke verschijning 
Dit laatste leidde echter tot steeds hogere kos
ten, terwijl het aantal abonnees en kopers te laag 
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bleef om deze kosten op te brengen Ten ge
volge hiervan moest de pijnlijke beslissing ge
nomen worden de uitgave, voorlopig althans, 
te staken 
Hoewel nog geprobeerd is het jaarboek op een 
ander manier voort te zetten, leidde dit met op 
korte termijn tot een werkbaar resultaat Om de 
continuïteit van de vaste rubrieken uit de Vlas
bloem te garanderen, heeft de redactie van Hel-
monds Heem ermee ingestemd om deze in dit 
blad op te nemen, waarvoor ik uiteraard zeer 
erkentelijk ben 
Daarom verschijnt in dit nummer 'kijk, Hel
mond 1994', een terugblik in foto's en tekst en 
het 'kalendanum' als een soort naslagwerk van 
de gebeurtenissen in 1994 Het is de bedoeling 
dat in een volgend nummer een overzicht van 
de in 1994 en 1995 verschenen literatuur over 
Helmond verschijnt en te zijner tijd een archeo
logische kroniek van de hand van stads-archeo
loog Nico Arts 
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KIJK, HELMOND 1994 

Door Bernardine Kooien 
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JANUARI 1994 

BJB opent 'Twinkeltje 

Het Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) is se
dert 1 februari 1993 gehuisvest in een nieuw pand 
aan de Molenstraat. Daar wordt opvang gebo
den aan ongeveer vierhonderd jongeren die het 
in het reguliere onderwijs niet hebben gered. 

In drie klaslokalen op de bovenverdieping wordt 
aan nog leerplichtige jongens en meisjes les 
gegeven in taal en rekenen, voor zover ze dat 
zelf willen. Voor degenen die alleen praktisch 
bezig willen zijn, liggen op de begane grond 
een werkplaats voor houtbewerking en een 
werkplaats waar onder meer gelast en geschil
derd kan worden. Verder heeft het BJB een keu
ken ingericht waar de jongeren leren koken, 
serveren en schoonmaken. 
De nieuwste loot aan de stam is een oefen-
winkel. Daar worden houten speelgoed, meu
bels en sierobjecten verkocht die in de werk
plaats zijn gemaakt. Bovendien worden daar 
kleine beschilderde artikelen verkocht die ver
vaardigd zijn door bewoners van huize D'n 
Herd, het opvanghuis voor daklozen. 

Foto: 
Fotopersburo 
Van de Meulen-
hof 
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De oefenwinkel is 'Twinkeltje gedoopt. De jon
geren doen daar ervaring op met werkzaamhe
den die in elke winkel voorkomen: inkopen, de 
administratie bijhouden en natuurlijk verkopen. 
Het uiteindelijke doel is het vinden van een baan 
in een echte winkel. De leersituatie is daarom zo 
reëel mogelijk opgezet. De openingstijden zijn 
echter beperkt en ook mag geen reclame gemaakt 
worden. 
Op donderdag 27 januari wordt 'Twinkeltje offi
cieel geopend door mevrouw A. Hermens, leer
plichtambtenaar van de gemeente Helmond. Zij 
koopt het eerste artikel. 
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FEBRUARI 1994 
Jan Vermulst overlijdt 

Op 4 februari overUjdt de Helmondse compo
nist, organist en dirigent Jan Vermulst. Hij werd 
geboren op 30 oktober 1925 te Stiphout, stu
deerde kerkmuziek en later compositieleer bij 
Oscar van Hemel. Vermulst was een belangrijke 
inspirator voor (kerk)muziek in de parochie Onze 
Lieve Vrouw en tot ver buiten Helmond. 
Op 1 januari 1950 wordt hij benoemd tot orga
nist van de kerk O.L. Vrouw Tenhemelopneming. 
Het jaar daarvoor, op 11 september 1949, neemt 
hij in die kerk het nieuwe pijporgel in gebruik, 
dat het oude harmonium heeft vervangen, met 
een uitvoering van de Dorische Toccata van Bach. 
Het orgel is gebouwd door de firma J.B. Pels & 
Zoon uit Alkmaar en telt na een aantal uitbrei
dingen twee manualen en een pedaal met vieren
twintig registers, volledig bespeelbaar. 
Naast organist wordt Jan Vermulst op 1 juli 1951 
ook benoemd tot directeur en dirigent van het 
mannenkoor en hij leidt het knapenkoor totdat 
het in 1968 wordt opgeheven. In 1963 wordt 

Pg,g. een dameskoor opgericht omdat het moeilijk 
GA Helmond/A. wordt tijdens kerkdiensten met een volledige 
Weiten koorbezetting te zingen. In 1975 gaan mannen 
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en vrouwen samen op in één gemengd koor. 
Jan Vermulst heeft met zijn koor een uitge
breid repertoire opgebouwd, vaak door hem 
afgestemd op het stemmenmateriaal. Als com
ponist is hij bekend in binnen- maar vooral in 
buitenland. Zijn bekendste Nederlandse mis
sen zijn de eenstemmige Paus Johannes-mis 
en de meerstemmige mis Christus van het eeu
wige woord. Vermulst schrijft veel kerkmu
ziek voor koor en orgel, vooral in de jaren 
zestig. In de Verenigde Staten wordt zijn werk 
met veel succes uitgegeven door de World 
Library of Sacred Music te Cincinnati, Ohio. 
J. Vermulst is meer dan vijfentwintig jaar ver
bonden aan deze uitgeverij. Speciaal voor 
deze uitgeverij componeert hij zijn Mass for 
christian unity (1965) en de St. Bonaventura 
mass (1966), beide voor volkszang en vier
stemmig koor met orgel. 
Vermulst reist diverse malen naar de Verenigde 
Staten voor lezingen en orgelconcerten. Zijn werk 
omvat circa driehonderdvijftig composities, waar
onder ongeveer honderddertig kerkliederen en 
muziek voor fanfares en harmonieën. Als Jan Ver
mulst in 1990 vijfenzestig jaar wordt, legt hij zijn 
functies bij de O.L. Vrouwe-parochie neer. 
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MASS FOR m 

ttis "Moss for Christton Unity" (* undoubtedly the «tost widely sung mass m Amertco itséay^ hts Psolms 7?^ 83, 
150 are amona tho finest church compositioos in our times. Henco Jon Vetmulst could well t» the top-ronkio9 
church music composer today His home is in Helmond, Holland, ond he is making this special trip to Amenco 
lost for the workshop. He will bring with him o rich knowledge of Dutch music - both contemporary ond 
oncient - and he wil l tell the workshop ail ofaoyt It. Mt. Veraiulst wil l also talk about «orly orgon music ond 
will give o recitol including these works. And,of course, Mr. Vermulst wi l l conduct t» perfonmince of the mixed 
chtsir version of his famous "Mass for Otristion Unity." 

Voice Card 

MASS FOR CHRISTIAN UNITY 
{ MhON Willi OK(;A% M(<nfi'AM>n:vr 

Official EiigUshTcxt Jan Vermulst 

K>ne 

'fLJZ-.::::M,-—Z^Z ^ 
Lord Je - suj Christ th< or - t y - b e - f O t -

Lt>rtt have mer - cy Lord have 

UNITY 

.?-*==. 
Lord God , I amis 

C hriil have m«r - t7 Chnst have mer • cy 

^ f ^ - ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 5 = ^ 
You, who take a - vmy ihe Siri'i of ihc world 

C hns{ iist^c mer - cy t o r d . havcmer-cy ^ ^ = ^ 3 F £ :^~J=' 
have mer - cv 
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MAART 1994 

Eerste Literatuurprijs Helmond uitgereikt 

De openbare bibliotheek en het literair café 
Helmond namen medio september 1993 het ini
tiatief tot het instellen van de Literatuurprijs 
Helmond Ondersteuning verlenen de gemeente 
Helmond en het Emdhovens Dagblad 

De deelnemers moeten uit Helmond komen of 
uit een van de gemeenten in Zuidoost-Brabant 
ZIJ kunnen hun verhalen, essays of gedichten 
voorleggen aan een jury onder voorzitterschap 
van de in Helmond geboren schrijver-dichter 
Hans van de Waarsenburg De ovenge leden zijn 
Ton Boogaard, Emdhovens Dagblad-recensent 
en Ine Pels, docente Nederlands aan het Knip
penberg College 
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt 
en bestaat uit een geldbedrag van duizend gul
den dat door de gemeente Helmond beschik
baar IS gesteld De stichting Helmond promotion 
stelt als aanmoedigingsprijs een plastiek van 
beeldhouwer Willem van de Velden beschikbaar 
Als op 15 januari de inzendtermijn sluit, heb
ben 112 auteurs in totaal voor 174 inzendingen 

Foto 
Fotopersburo 
Van de Meuten 
hof 
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gezorgd De beste achttien inzendingen zullen 
worden gepubliceerd in een boekje dat tijdens 
de officiële prijsuitreiking wordt verspreid 
De jury kiest dne genomineerden Dat zijn Frans 
van Hattum uit Gemert met het gedicht 'Het 
voetveer bij Waulsort', Rudy Korsten uit Beek 
en Donk en Lous van de Loo-Kruger uit Hel
mond met respectievelijk de verhalen 'De ze
vende hemel' en 'De glansrol' 
De prijsuitreiking vindt plaats op 6 maart in 't 
Speelhuis, waar tegelijkertijd een literatuur-
markt wordt gehouden Schrijfster en actrice 
Annemarie Oster presenteert de prijsuitreiking 
Rudy Korsten wint de literatuurprijs Hij is de 
enige van de inzenders die als beroep 'auteur' 
heeft opgegeven en beschouwt de toekenning 
van de prijs als een belangrijke factor om door 
te gaan met schrijven De aanmoedigingspnjs 
wordt gewonnen door René van Rijt met het 
verhaal 'Hallo mister' 
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APRIL 1994 

Vijf jaar Aksent 

Op 23 april bestaat het activiteitencentrum voor 
licht geestelijk gehandicapten Aksent vijt jaar 
De bekende Helmondse voetballers Willy en 
René van de Kerkhof verrichten de aftrap voor 
de viering van deze feestelijke gebeurtenis In 
de loop van de dag kunnen bezoekers terecht 
om in Aksent gemaakte produkten te kopen en 
demonstraties van toneel en muziek te bekijken 
De viering duurt tot in de kleine uurtjes 
Aksent is sedert 1989 gevestigd in het voorma
lige gebouw van kleuterschool de Goede Herder 
aan de Van Weerden Poelmanstraat Het activi-
teitencentrum biedt aan geestelijk gehandicap
ten vanaf achttien jaar een zinvolle dagbesteding 
en avondactiviteiten Dat is nodig omdat zij op 
de arbeidsmarkt steeds minder aan de bak ko
men Licht geestelijk gehandicapten kunnen bij 
Aksent terecht voor educatie, begeleiding bij 
administratieve werkzaamheden en sociale vaar
digheidstraining Maar ook voor ontspannende 
en creatieve zaken als muziek maken en biljar
ten Elke vnjdag is in het gebouw van Aksent 

Polo een societeitsavond Zaterdags wordt gekookt en 
Europress gegeten in het eigen eetcafé Kokteel 
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Aksent trekt ongeveer driehonderdvijftig bezoe
kers per week Initiatiefnemer van het project 
IS de Othmarus stichting 
Twee beroepskrachten in dienst van die stich
ting begeleiden de geestelijk gehandicapten 
Verder werken bij Aksent veertig vrijwilligers 
en twee banenpoolers In 1993 wordt voor het 
eerst van alle gewestgemeenten een structurele 
subsidie ontvangen van honderdzestigduizend 
gulden 
Dat IS te weinig, vindt Mart Spee, coordinator 
van Aksent De belangstelling is dermate groot 
dat het gebouw uitgebreid zou moeten worden 
en de gereedschappen vervangen Ook de veel
heid aan activiteiten wordt te kostbaar Verder 
zou men graag wat meer grond willen rondom 
het gebouw voor tuinieren en het verbouwen 
van groenten 

Helmonds Heem 1995 4 



Helmonds Heem 1995-4 257 



MEI 1994 
Anderhalf miljoen voor nieuwe tribune 
Helmond Sport 

De gemeenteraad besluit op 8 maart om voet
balclub Helmond Sport anderhalt miljoen gul 
den te geven voor de bouw van een nieuwe 
hoofdtribune In principe was dat al besloten in 
juni 1993 maar de club moest eerst aan een aan
tal financiële voorwaarden voldoen De totale 
kosten van de nieuwe tribune bedragen 2,5 mil
joen gulden De KNVB draagt bij met subsidie 
en een lening terwijl een groep sponsors zorgt 
voor de overige gelden Op 14 maart begint de 
bouw 

Het ontwerp is van architect Kees van den Bosch 
uit Eindhoven Bouwer is aannemingsbedrijf 
Van Kasteren uit Veldhoven Op 5 mei wordt 
de eerste dakspant geplaatst door burgemeester 
Van Elk en wethouder Prinsen, gezeten in een 
kraancabine De nieuwe tribune biedt plaats aan 
ruim 1 500 toeschouwers Er zijn 896 plaatsen 
in de vrije verkoop, 434 verwarmde terras
stoelen voor sponsors, honderdtachtig fauteuils 

foto achter glas voor zakenlui en dertien VIP-boxen 
Europress Verder omvat het complex een ontvangsthal 
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voor sponsors, een restaurant met keuken en 
enkele kantoorruimten 
De Helmondse illustrator Jan Vriends heeft een 
nieuw logo ontworpen in de clubkleuren rood 
en wit met zwart als steunkleur De afbeelding 
laat een voetballer in actie zien Voor de ope
ning van de nieuwe hoofdtribune is het week
einde van 10 en 11 september gereserveerd Dan 
vindt een scala van activiteiten plaats voor jong 
en oud Kinderen kunnen motorcrossen en Hel
mond Sport zorgt voor een rodeoshow en rond
leidingen De volledige selectie van Helmond 
Sport maakt kennis met supporters en belang
stellenden Muziek en vendelzwaaien door de 
Helmondse gilden omlijsten het geheel Voet
bal besluit de dag een team van oud-intematio-
nals en een team van oud-voetbal Iers van Hel
mond Sport treden tegen elkaar in het veld 
Onder hen zijn Willy en René van de Kerkhof, 
Willy van der Kuijlen en Sjaak Swart bij de in
ternationals en Cor Clynck en Ad de Wert bij 
oud-Helmond Sport De oud-intemationals win
nen met 5 - 2 
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MEI-JUNI1994 

Negen dagen kanaalfeesten 

Tussen 28 mei en met 5 juni viert Helmond ne
gen dagen teest om alsnog de afsluiting van de 
Zuid-Willemsvaart in het stadscentrum te vie
ren De gemeente Helmond werd op 10 decem
ber 1993 eigenaar van het gedeelte van de Zuid-
Willemsvaart tussen Aarle-Rixtel en de Vee-
straatbrug Op 11 december 1993 vond de offi
ciële opening plaats van de kanaalomleiding 
Een speciaal in het leven geroepen stichting 
Kanaalfeesten 1994 vindt de winter een slechte 
tijd om deze gebeurtenis te vieren Daarom be
sluiten ZIJ de Kanaalfeesten eind mei te laten 
beginnen. 

De gemeente en het bednjfsleven hebben een 
half miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het 
Helmonds dameskoor en het Helmonds man
nenkoor nemen het initiatief tot het samenstel
len van een gelegenheidskoor Het is de bedoe
ling dat enkele honderden mensen samen een 
openluchtconcert zullen verzorgen onder leiding 
van dirigent Piet Seegers uit Eindhoven. De 

Foto koninklijke stadsharmonie Phileutonia zal met 
Europress dirigent Gert van Kraay het koor begeleiden 
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Een vierhonderd mensen, waaronder koren en 
individuen, melden zich aan voor dit project dat 
de naam draagt 'Helmond gaat vocaal'. De re
petities beginnen in januari 
De ondernemers-stichting Carat laat in de vij
ver langs het Jan Visser dierenpark aan de Jan 
van Brabantlaan een muziekpaviljoen bouwen 
dat ZIJ aan de gemeente wil schenken en dat op 
de eerste dag van de kanaalteesten, 28 mei, 
wordt geopend met een concert door Phileu
tonia. Burgemeester en wethouders arriveren 
daar met voertuigen die meerijden in de histori
sche optocht met als thema '100 jaar vervoer 
over de weg' In de stoet trekken onder meer 
mee een trouwkoets, een postkoets, een omni
bus, een arreslee en een oude brandweerwagen. 
Tijdens de kanaalfeesten vindt ook dejaarlijkse 
culturele manifestatie Artimond plaats. Onder
deel daarvan is een 'waterbeeld' op video in 
de Lambertuskerk, vervaardigd door een aan
tal kunstenaars van de Beeldende Kunstenaars 
Kring Helmond Verfilming van kanaalwater 
bij een sluisdeur levert een boeiend schouw
spel op van continue verandering van kleur en 
vorm Langs de Kanaaldijk Noord-West is een 
prominentendorp gebouwd dat bestaat uit 
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twaalf feesttenten waar sponsors hun relaties 
uitnodigen 
Daar tegenover op de Kanaaldijk Noord-Oost 
staan vijf tribunes met in totaal 1 500 zitplaat
sen Van daaruit kan iedereen kijken naar een 
watershow door de koninklijke marine met pa
rachutisten, een helikopter en tiguurvaren met 
rubberboten Een bloemencorso op praalboten 
vaart vijf dagen op en neer tussen de Veestraat-
brug en de Juhanabrug Op de boten staan zes 
Helmondse gebouwen in het klein, versierd met 
grote bloemstukken de H Hartkerk uit de Vee
straat, het poortgebouw van het kasteel, de voet
brug, het kasteel zelf, het huis met de luts en de 
paalwoningen In de kasteeltuin is vóór de 
Vliscomuur een straatje met oude huisjes neer
gezet Spelers van de toneelverenigingen Gen-
esius, d'Opkamerkomedianten, de Waterlelie, de 
Houtse toneelvereniging, Magnolia en de Ka-
menij doen de tijden van weleer herleven in his-
torische kostuums In een van de tableaux 
vivants IS de familie Wesselman voor de gele
genheid even teruggekeerd 
Aan negen winnaars van wedstrijden op het 
water worden Knaalbokalen uitgereikt voor 
waterfietsen, kanovaren, kanopolo en een water-

p-gto optocht met ludieke vaartuigen Op de slot-
Europress avond, 5 juni, treden het megakoor en Phileu-
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tonia op bij de Veestraatbrug met muziekstuk
ken als het Slavenkoor, de Triomfmars en het 
lied 'Helmond, de stad waar ik geboren ben' 
Karin Bloemen vermaakt het publiek op het 
Havenplein en met een grandioos vuurwerk 
worden de negen dagen Kanaalfeesten beein 
digd Wethouder J Jonkers sluit symbolisch de 
Veestraatbrug door het aanbrengen van een 
hangslot 
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SEPTEMBER 1994 
Vijf jubilerende verenigingen 

Scoutinggroep Sint Chnstoffel is de eerste ju
bilaris deze maand Op 10 september vieren de 
welpen, verkenners, bevers, gidsen en rowans 
het vijftigjarig bestaan van hun groep in 't Hout, 
opgericht door kapelaan Van de Kemenade van 
de parochie Sint Lucia De residentie van de 
scouts IS de jeugdboerdenj aan de Koeveldse-
straat Met steun van de gemeente en enige 
plaatselijke ondernemers is deze geheel ver
nieuwd Het jubileum en de opening van de 
boerderij worden tegelijkertijd gevierd in aan
wezigheid van burgemeester Van Elk en wet
houder Prinsen 

Een feestweekeinde in Brouwhuis markeert het 
tienjarig bestaan van wijkvereniging de Zon-
nesteen BIJ de vereniging zijn 320 gezinnen 
aangesloten, in totaal ruim negenhonderd per
sonen Hoogtepunt op 11 september is de zes
kamp, waaraan ook een kinderteam van het 
asielzoekerscentrum meedoet De politie van 
Helmond-Oost wint de Corridor-beker 

foto De derde jubilaris in de rij is volleybalclub Po-
Jacona lans die viert dat in Helmond veertig jaar vol

leybal wordt gespeeld Polaris is na een aantal 
tusies opgericht als opvolger van befaamde 
Helmondse volleybalclubs waaronder Apollo en 
Dynamiek Met een receptie, feestavond en een 
reunie wordt op 24 september het feestjaar in
geluid 
Op dezelfde dag viert in Stiphout hengelsport
vereniging de Visotter haar vijfentwintigjarig 
bestaan in cafe de Sport Begonnen als een vrien-
dengroepje is de vereniging thans uitgegroeid 
tot een club met tweehonderd leden die recrea
tief vissen, met als belangrijkste evenement de 
onderlinge competitie Daags vóór het feest, op 
23 september, houdt De Visotter haar jubileum-
wedstnjd aan de Zuid-Willemsvaart nabij de 
Julianabrug 
De laatste viering in september komt voor re
kening van variété show JACONA (JeugdAma
teur Club Ontspanning Na Arbeid), veertig jaar 
geleden opgericht door 'circusbaas' Paul Smits 
Samen met zijn vrouw en twee dochters runt hij 
het famihebedrijfje naast zijn werk bij de PTT 
Op 24 september geeft Jacona een jubileum-
show in het TO V-gebouw aan de Azalealaan 
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SEPTEMBER 1994 

Bevrijding Helmond herdacht 

Op 24 en 25 september herdenkt Helmond dat 
het vijftig jaar geleden is bevrijd Vier dagen 
hebben de geallieerden in 1944 nodig om de 
Duitsers te verjagen Het westelijk deel van de 
stad wordt op 22 september bevrijd, het ooste
lijk deel op 25 september In 1994 zijn geen 
grootscheepse activiteiten op touw gezet om dat 
jubileum te vieren 

Wel komen, zoals elk jaar, oud-stnjders van het 
Royal Norfolk Regiment en van de Coldstream 
Guards naar onze stad Onder veel belangstel
ling maken ze een tocht door Helmond in oude 
legervoertuigen De jaarlijkse herdenking vindt 
plaats bij het oorlogsmonument op het Willem 
Prinzenplein De rotaryclub Quartier van Peel-
landt organiseert in samenwerking met service-
club de Kiwani's en de carnavalsvereniging van 
de Oranjebuurt een bevrijdingsfeestje op het 
pleintje tussen de Willemstraat en de Juliana-
laan Van 1944 tot in de jaren vijftig was dit een 
traditie die zij nu herhalen met veel muziek, 
dansen, een loterij en een straattekenwedstrijd 
voor de jeugd Ook worden prijzen uitgeloofd 

Foto 
Europre SS 
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voor de mooist versierde fiets, kinderwagen of 
bolderkar In een kleurige stoet trekken de jon
gens en meisjes door de buurt Voor versnape
ringen en een praatje kan men terecht in een 
langs het pleintje opgezette legertent, waar de 
voeten tijdens een paar fikse regenbuien wel erg 
nat worden 
Eerder in de maand, op 3 september, presen
teert de Heemkundekring Helmond-Peelland in 
zaal Atgier het herdenkingsboek 'Onder be
scherming van de engel Gabriel' Tijdens die 
druk-bezochte bijeenkomst reikt burgemeester 
Van Elk drie bronzen legpenningen van de ge
meente Helmond uit De heer B Kam, oud-
Helmonder en verzetsstrijder, ontvangt als eer
ste de penning Hij sloot zich tijdens de bezet
ting aan bij een groep die de illegale krant het 
Parool m het oosten van Brabant hielp drukken 
en verspreiden Postuum krijgen de verzetsstrij
ders Ben van Dorst en Jan van Riet de gemeen
telijke onderscheiding die door hun echtgeno
tes in ontvangst wordt genomen 
De gemeente kondigt aan in mei 1995 vijftig 
jaar nationale bevrijding ook in Helmond uit
gebreid te willen vieren 
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OKTOBER 1994 
Politie opent bureau Helmond-West 

De vijfendertig politie-agenten van de afdeling 
Helmond-West betrekken een nieuw gebouw 
aan de Mierloseweg. Die verhuizing volgt na 
de reorganisatie van de politie in 1993. Helmond 
ressorteert daarna onder de regio Zuidoost-Bra-
bant met het hoofdbureau in Eindhoven. In Hel
mond is het korps verdeeld in drie afdelingen: 
centrum, oost en west. De politie vertrouwt erop 
dat de contacten met de bevolking intensief zul
len zijn, nu de politiebureaus in de wijken zelf 
zijn gevestigd. 

Om het contact verder te stimuleren zijn tien 
dienstfietsen aangeschaft. De bedoeling is dat 
de agenten als regel te voet of per fiets de straat 
op gaan. Het gebied waar de politie-afdeling 
Helmond-West opereert is het gehele stuk van 
de stad ten westen van het kanaal, dus ook 't 
Hout en Stiphout. 
In het nieuwe kantoor heeft de politie veel meer 
ruimte dan in het bureau aan de Kasteel-Tra
verse. Daar moest ze het doen met 35 vierkante 
meter, nu heeft hebben zij vierhonderd vierkante 
meter ter beschikking. 

Foto: 
Europress 
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Voor het publiek gaat het nieuwe bureau Hel
mond-West open op maandag 3 oktober. Alle 
politiezaken kunnen hier afgehandeld worden 
van 's morgens acht uur tot 's avonds zeven uur, 
ook op zaterdag en zondag. Op koopavonden 
blijft het bureau open tot tien uur, een uur na 
sluitingstijd van de winkels. 
De officiële opening geschiedt op 7 oktober. 
Burgemeester Van Elk verricht de openings
handeling door een zwaailicht en sirene in wer
king te stellen. Het muziekkorps van de Eind-
hovense politie zorgt voor een feestelijke opluis
tering van het evenement. 
De waarnemend korpschef van de politie Zuid-
oost-Brabant, M. Dierckx, benadrukt het belang 
van zoveel mogelijk agenten op straat. Twee 
man op het bureau moet voldoende zijn om de 
aangiften op te nemen. Afdelingschef A. van der 
Muuren memoreert de voormalige politiepost 
op de hoek van de Mierloseweg en de Tweede 
Haagstraat die vijfenveertig jaar geleden geslo
ten werd. Nu is de politie teruggekeerd naar 
nagenoeg dezelfde plek. 
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NOVEMBER 1994 

Opening van verbouwde Sint Jozefkerk 

Bisschop Ter Schure van Den Bosch opent op 
zondag 13 november met een plechtige hoog
mis de verbouwde St Jozefkerk Daarna is daar 
voor alle belangstellenden open huis Oorspron
kelijk IS het de bedoeling dat de kerk aan de 
Tolpost heropend wordt op de naamdag van Sint 
Jozef (19 maart) Tegenvallers in de werkzaam
heden en het teit dat alle dakpannen vervangen 
moeten worden.maken dit onmogelijk 

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot de 
twintiger jaren In 1921 wordt kapelaan Van 
Leeuwen van de Lambertuskerk door bisschop 
Van Diepen benoemd tot bouwpastoor De St 
Jozeflcerk wordt in 1922 gebouwd, de toren in 
1927 Deze is op de gemeentelijke monumenten
lijst geplaatst omdat de toren het beeld van de 
omgeving sterk bepaalt 
Het kerkbezoek is de eerste tientallen jaren 
enorm, enkele duizenden kerkgangers per zon
dag IS geen uitzondering Vanaf de jaren zeven
tig IS daar drastisch verandering in gekomen 
Ook vestigen zich in die tijd veel niet-katho-

Foto 
Fotopersburo 
Van de Meulen 
hoi 
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iieke buitenlanders in de binnenstad Bovendien 
krijgen de nieuwe wijken in Helmond-noord en 
oost eigen kerken 
In 1978 wordt de Jozefkerk verkleind door een 
twee meter hoge muur in het midden en het af
sluiten van de zijbeuken met gordijnen Het blijft 
echtereen steerloos geheel en overwogen wordt 
om de kerk te slopen Uiteindelijk besluit het 
kerkbestuur toch tot een ingnjpende verbouwing 
onder architectuur van Hans van der Laan uit 
Vught 
De kerkruimte wordt in tweeen gedeeld Een 
gedeelte is bestemd voor kerkdiensten Het an
dere deel met een verlaagd plafond kan gebruikt 
worden voor andere activiteiten, ook door in
stellingen en verenigingen Een nieuwe uitbouw 
aan de Prins Karelstraat vervangt de oude 
parochiezaal Een zaal, bereikbaar via de nieuwe 
ingang aan de Bakelsedijk, is ingericht als 
vergaderruimte In de zijbeuken, die van de kerk 
worden afgescheiden, zijn twee kleine zaaltjes 
gecreëerd 
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DECEMBER 1994 

Helmondse milieuprijs uitgereikt 

In de Stiphoutse bossen zijn twee nieuwe soor 
ten paddestoelen ontdekt en eenenvijftig soorten 
die niet eerder in Nederland zijn aangetroffen 
Dat blijkt uit de inventarisatie die de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) afdeling Helmond gemaakt heeft 

De KNNV heeft vanaf 1984 gewerkt aan het 
inventariseren van de Geeneindsche heide een 
natuurgebied van twee bij twee kilometer in de 
Stiphoutse bossen In een rapport van 624 blad
zijden zijn de resultaten van dit voor Nederland 
unieke onderzoek neergelegd Door vijfen
twintig amateur biologen, onder wie Leon 
Raaijmakers en Ties Weenink is in meer dan 
tienduizend werkuren het gebied uitvoerig en 
grondig met microscoop, vergrootglas en andere 
hulpmiddelen bestudeerd 
Daarbij zijn tweeduizend organismen waarge
nomen, waaronder elfhonderd paddestoelen 
Eenenvijttig hiervan zijn nog niet eerder in Ne
derland gevonden Een wereldprimeur is de 

Foto vondst van twee volledig onbekende paddestoel-
Europress soorten 
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Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan 
van de plaatselijke afdeling van de KNNV op 
13 januari is het rapport aangeboden aan de 
miheuwethouder J van der Zanden De natuur
historische vereniging wil bereiken dat een deel 
van het onderzochte gebied weer echte heide 
wordt Bovendien dienen in het gemeentelijk 
beheersplan voor de Stiphoutse bossen voor
waarden te worden opgenomen die de invloed 
van verzuring en verdroging beperken en de 
natuurwaarde van het gebied versterken 
Het onderzoek van de KNNV is een van de drie 
projecten die genomineerd zijn voor de Hel
mondse miheupnjs Deze bestaat uit een replica 
van het beeld de Wolkenjager en een bedrag van 
tweeduizend gulden voor een met-commerciele 
winnaar Tweede genomineerde is de parochie 
vanOL Vrouw Tenhemelopneming Deze heeft 
de verlichting in de kerk geheel vernieuwd waar
door de lichtsterkte is verdubbeld terwijl het 
energieverbruik met dertig procent is gedaald 
Derde is het Autowaspark Helmond B V aan 
de Churchilllaan dat gebruik gaat maken van 

lees verder op pag 274 
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een waterzuivenngstechniek waarbij water 
wordt gereinigd door een microbiologisch pro
ces en vervolgens wordt gerecycled. Dit levert 
aanzienlijke waterbesparing op en zorgt ervoor 
dat het vrijkomend slib geen gevaarlijk che
misch afval is Op 9 december wordt de milieu-
prijs toegekend aan de plaatselijke afdeling van 
de KNNV Het Autowaspark ontvangt een 
aanmoedigingsprijs. 



KALENDARIUM 1994 

door Bernardine Kooien 

Helmonds Heem 1995-4 275 



JANUARI 

1 januari 
Het kinderdagverblijf aan de Molenstraat opent een 
dependance aan de Tarbotstraat in 't Hout De stich
ting Kinderopvang Helmond doopt dit nieuwe dagver 
blijt Maraboe 

1 januari 
De gemeenschappelijke bedrijfsgezondheidsdienst aan 
de Panovenweg heet voortaan Arbodienst Het taken
pakket en het personeel worden uitgebreid 

1 januari 
Krystyna Koprzak is benoemd tot dirigente van de Hel-
mondse orkestvereniging Zij volgt Peter Vinken op 

3 januari 
De eerste Helmondse brandweervrouw wordt aange
steld Het IS brandwacht Manuela van der Linden 

10 januari 
Door het Koninklijk Verbond van Grafische Onderne
mers (KVGO) wordt de kopperprent 1994 aangeboden 
aan burgemeester W van Elk en de overige zevenen
twintig burgemeesters uit de regio Eindhoven en Hel
mond Het IS een oude traditie dat de gezellen van het 
drukkersgilde hun vaardigheid tonen door het vervaar
digen van een kopperprent Vier jaar geleden heett het 
KVGO dit gebruik weer opgepakt 

Een * verwijst naar 
een artikel met foto 
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11 januari 
In de Veestraat worden tien bomen geplant van onge
veer twaalf jaar oud drie Metasequoia's (moerascy 
pressen) en zeven Liquidambars of amberbomen 

13 januari 
Deze week is de stichting Mensen voor mensen in het 
voormalig Clarissenklooster getrokken De stichting is 
opgericht door zuster Liesbeth van der Meijden en zus
ter Antoinette Pluk van de zusters van lietde uit Schijn-
del Voorheen zaten ze in de Mercunuslaan en in de 
Van Hoeckstraat Zij zijn een particuliere hulporga
nisatie die werkt met veertien vrijwilligers en een be
roepskracht Het team wordt begeleid door een psy
chologe 

13 januari* 
De afdeling Helmond van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistonsche Vereniging biedt een inventarisatie 
van de Geeneindsche heide aan wethouder J van der 
Zanden aan 

14 januari 
Een tweede dependance van de stichting Kinderopvang 
Helmond wordt geopend in Brouwhuis aan de Rivieren-
singel en heet Okapi 

14 januari 
In 't Speelhuis gaat het toneelstuk de Zwarte Ruiter, 
geschreven door René Jager, in premiere 
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20 januari 
De Middelbare Agrarische School (MAS) bestaat deze 
winter twintig jaar De school begint in 1953 als land-
bouw-winterschool van de NCB in lokalen van de 
Gerardusschool In 1957 gaat de school verder als mid
delbare landbouwschool en krijgt huisvesting in het 
voormalige St Antonius-gdsthuis aan de Molenstraat 
In 1972 wordt het gebouw van de vroegere lagere 
landbouwschool aan de Hoofdstraat betrokken 

20 januari 
Staatssecretaris Jacques Wallage bezoekt de Stichting 
Arbeidsplaatsen Helmond (STAP) aan de Paterslaan 
en houdt 's avonds een toespraak in de Gaviolizaal 

20 januari 
Wethouder J Jonkers en Frank Roxs openen het nieuwe 
gebouw de Valck op de hoek van de Markt en de Kerk 
straat, waarin Blokker is gevestigd 

24 januari 
Het filiaal van de openbare bibliotheek in winkelcen
trum Brouwhorst bestaat vijfjaar Een tentoonstelling 
over het ontstaan van het prentenboek onder de titel 
Waar is de beer van Boukje'' markeert dit jubileum 

27 januari* 
De oetenwinkel 'Twinkeltje' van het Bijzonder Jeugd
werk Brabant wordt geopend 

27 januari* 
Het voor de kanaalfeesten samengestelde megakoor 
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Helmond gaat vocaal repeteert voor de eerste keer in 
de kantine van de Helso in Helmond 

FEBRUARI 

2 februari 
Toon van Kraaij ontvangt uit handen van wethouder J 
Jonkers de legpenning van de gemeente Helmond voor 
vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk bij het wijkblad 
Houtvonken 

3 februari 
Tijdens het jaarlijkse sportgala worden de dne Slot sport 
awards uitgereikt Sportman is Paul Robben, dertien 
jaar Hij is Nederlands en Europees kampioen taek-won-
do bij de junioren Sportvrouw is Judith Meulendijks, 
Nederlands en Europees kampioene badminton onder 
de veertien jaar in dames-enkel en -dubbel en Euro
pees kampioene damesdubbel onder de zestien jaar 
Sportgroep is de tumploeg van HT '35, kampioen in 
de regiocompetitie van de koninklijke Nederlandse 
gymnastiekbond 

4 februari 
Burgemeester Van Elk opent het medisch kleuter
dagverblijf de Mikkel aan de Rivierensingel Het dag
verblijf voor kleuters van anderhalf tot zeven jaar is 
een onderdeel van de stichting Dagbehandeling jeugd
hulpverlening en betrok in juli 1993 reeds het gebouw. 



4 februari* 
De Helmondse componist, dirigent en organist Jan 
Vermulst overlijdt 

6 februari 
Het clubhuis van de Helmondse modelbouwvereniging 
Amfibie brandt tot de grond toe af Het clubgebouw is 
een dag eerder geplaatst op sportpark De Braak, tussen 
het terrein van Helmondia en de Kanaalomleiding 

19 februari 
Sinds enkele weken zijn vijf van de zes patrouille
wagens van de politie uitgerust met een computertje 
de mobiele data terminal Deze staat in verbinding met 
het regionaal communicatiecentrum in Eindhoven en 
heeft toegang tot diverse databanken zoals die van de 
Rijksdienst voor het wegverkeer en het opsporings
register 

21 februari 
Bakker Jan Vermulst uit Stiphout krijgt de zilveren ere
medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau 
omdat hij zestig jaar actief is in het bakkersvak 

22 februari 
Het grafisch bedrijf van Helso Helmond heeft vorige 
week als eerste onderneming het Q-plus diploma ont
vangen Dit is een intern kwaliteitscertificaat van de 
vereniging Produktbewakmg grafische industrie 

MAART 

2 maart 
Tien leerling-verpleegkundigen bezetten het directie
kantoor van het Elkerliek ziekenhuis Zij protesteren 
daarmee tegen het hen aangezegde ontslag na het beha
len van hun diploma 

3 maart 
Het rijk zegt Helmond definitief twaalf miljoen gul
den toe voor dne werkgelegenheidsprojecten De pro
jecten zijn de ontwikkeling van Doorneind en het 
Begemann-terrein en de ontsluiting van bednjventerrein 
Groot Schooten 

5 maart 
Het maandblad de Helmonder verschijnt voor het laatst 
In de zeventien jaar van haar bestaan zijn honderd
tachtig nummers gepubliceerd 

6 maart* 
De eerste literatuurprijs Helmond wordt uitgereikt door 
de in Helmond geboren schrijver-dichter Hans van de 
Waarsenburg aan Rudy Korsten uit Beek en Donk 

6 maart 
Het eerste vrouwenteam van handbalvereniging Oranje-
Wit behaalt het kampioenschap in de Ie klasse en pro
moveert naar de 3e landelijke divisie 

16 maart 
Op de hoek Noord-Komnginnewal/Ameidestraat opent 
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J Battistuzzi een nieuwe ijssalon Gelato Fresco' met 
ambachtelijk gemaakt ijs De ijssalon betrekt het nieu
we apart staande winkeltje dat ontworpen is door ar 
chitectenbureau de twee snoeken uit Den Bosch 

18 maart 
De voormalige herberg Broedersbos in Rijpelberg 
wordt afgebroken De Socialistische Partij begon nog 
een actie voor het behoud van de herberg maar de ge 
meente had al opdracht tot de sloop verstrekt 

19 maart 
Galene het Beddekoetsje aan de Hemelrijksestraat gaat 
weer open Schilder Hans van den Berkmortel is se
dert enige tijd eigenaar Voorheen is de galerie ander
halfjaar gerund door Hans Keulens 

23 maart 
Het Cathanna-Gilde krijgt de beschikking over een 
ruimte in de Gaviolizaal om het gildemateriaal op te 
slaan en vergaderingen te houden 

27 maart 
Voor de achttiende keer wordt een palmpaasoptocht 
georganiseerd door het Sint Sebastiaansgilde 

29 maart 
Vera Zijlstra-van Mierlo trekt zich terug als kandidaat
wethouder voor D66 De partij ziet af van deelname 
aan het nieuwe college 
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30 maart 
De negen raadsfracties besluiten dat Ondernemend 
Helmond de plaats gaat innemen van D66 Gerrit 
Praasterink wordt de nieuwe wethouder 

APRIL 

1 april 
De gemeente is vanaf nu verantwoordelijk voor de uit
voering van de Wet voorzieningen gehandicapten, 
WVG Taxibedrijf Vertax laat deeltaxi's rijden voor 
gezamenlijk gebruik door gehandicapte personen 

2 april 
Oud Helmonder Roland Verstappen heeft zijn eerste 
CD-single Helemaal niets' uitgebracht en staat daar
mee in de Mega top-50 en in de Veronica top-40 Hij is 
leraar Engels in Oud Beijerland 

5 april 
Het gemeentelijk bureau WVG aan de Smalstraat wordt 
officieel geopend in het voormalige kantoor van de 
bedrijfsgezondheidsdienst 

5 april 
Het gebouw Valckenhaghe aan de Mierloseweg biedt 
een nieuw onderkomen aan de algemene hulpdienst 
Helmond, voortgekomen uit de Sint Vincentiusver-
eniging 

Een * verwijst naar 
een artikel met foto 
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6 april 
De door de RIAGG ingestelde Nan Mertenspnjs wordt 
uitgereikt aan de vrijwilligersorganisatie van de oppas
dienst dementerende ouderen 

9 april 
Wethouder Nancy Dankers neemt afscheid van de ge
meenteraad Ze IS zestien jaar raadslid geweest, van 
1990-1994 als wethouder met de portefeuille maat
schappelijke dienstverlening Dankers is kandidaat voor 
de CDA-fractie van de Tweede Kamer Andere schel
dende raadsleden tijdens deze extra raadsvergadering 
zijn M Ataman, E Boelen, J Cortenbach, H Jager 
W Klerkx, R van Luytelaar, G van Maurik, J van 
Rest, M van Rooij en H Streeder 

12 april 
In het kader van de verkiezingstoumee brengt minister 
Elco Brinkman een bezoek aan Helmond en beant
woordt vragen van ouderen in de Gaviolizaal 

15 april 
De Jan van Berlaermavo houdt op school een dans
marathon voor een project in Kenia 

16 april 
Stockx Intersport bestaat tachtig jaar en opent de ver
bouwde zaak aan de Steenweg 

16 april 
Leden van politiehondenvereniging Door Wilskracht Sterk 
slopen op last van de gemeente hun clubhuis in Dierdonk 
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17 april 
Het Sint Antoniusgilde in Stiphout gebruikt als enig gilde 
in de kring Peelland kruisbogen Om het schieten hier 
mee te promoten wordt een demonstratie gehouden 

19 april 
Wethouder Jonkers en ex-wethouder Dankers geven het 
startsein voor de bouw van een nieuw woon-zorg 
complex aan de Rivierensingel door het onthullen van 
denaam Rivierenhof Rivicrcnhof wordt gebouwd door 
woningbouwvereniging de Hoop en de stichting Sint 
Jozefzorg Het moet de plaats innemen van de Rozen
hof 

21 april 
Aan de Havenweg openen wethouder Van der Zanden 
en zanger Albert West het nieuwe Monroe's American 
Café 

23 april* 
Activiteitencentrum Aksent voor verstandelijk gehan
dicapten bestaat vijf jaar 

24 april 
De gemeente maakt officieel bekend dat het Ameri
kaans computerbedrijf Merisel uit Al Segundo, Cali-
fomie, naar Helmond komt Merisel is een distnbuteur 
van hard- en software die op korte termijn een bednjfs-
pand gaat bouwen op het bednjventerrein zuidoost-Bra-
bant en werkgelegenheid biedt aan minimaal honderd
twintig mensen 
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29 april 
De commissans van de koningin in Noord-Brabant reikt 
aan burgemeester Van Elk de onderscheiding officier van 
Oranje-Nassau uit in het provinciehuis Verder worden on 
derscheiden J Schampers (officier), M Bullens (ndder), 
H Rademakers, H Dirks en P Lodewijks (eremedaille in 
goud) en A van Kraaij (eremedaille in zilver) 

29 april 
Weekblad Traverse wordt winnaar van de jaarlijkse 
huis-ddn huisblad-prijs met de bijlage Wonen-werken-
winkelen van september 1993 

MEI 

IMei 
Restaurant de Bnkettene heropent als de Steenoven 

5 Mei* 
Op de nieuwbouw van de hoofdtribune van Helmond 
Sport plaatsen burgemeester Van Elk en wethouder 
Prinsen de eerste dakspant 

8 Mei 
Het jeugdteam van jeu-de-boulesvereniging 't Bamerke 
behaalt het Nederlands juniorenkampioenschap petanque 
in Haarlem In het najaar gaat het team naar het jeugd-
wereldkampioenschap in Clermont-Ferrand in Franknjk 

14 mei 
Bakkerij De Kok aan de Kloosterstraat in Stiphout be
staat honderd jaar 
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26 mei 
Staatssecretans Yvonne van Rooy geeft het startsein voor 
de bouw van het distnbutiecentrum van Merisel door een 
plakkaat te onthullen waarop de bouw staat aangekon
digd Het wordt een vijftien meter hoog gebouw op het 
bednjventerrein zuidoost-Brabant Het bednjf schenkt ter 
gelegenheid hiervan een bedrag van ƒ 20 000,- aan de 
Antoon van Dijkschool Die gaat het geld gebruiken om 
een fietsenreparatieplaats in te nchten 

28 mei* 
Van 28 mei tot en met 5 juni worden de kanaalfeesten 
gehouden 

30 mei 
De overeenkomst met dingente Krystyna Koprzak van 
de Helmondse orkestvereniging wordt na vijf maan
den beëindigd Het orkest vindt haar niet capabel Voor
lopige vervanger wordt Rene Gulikers mt Waddinxveen 

JUNI 

1 juni 
J van de Laar wordt officieel benoemd tot pastoor van 
de Houtse parochie Sint Lucia 

3 juni 
Burgemeester W van Elk verricht de opening van de 
nieuwe entree van het voormalig Clarissenklooster, 
waar de stichting Mensen voor mensen is ingetrokken 
De vroegere grote keuken is nu een ontvangstruimte 
Mensen voor mensen bewoont het gedeelte waar voor-



heen de slotzusters woonden De zusters oblaten van 
de assumptie zitten in het gedeelte van de buitenzusters 
Het beheer van het klooster wordt gevoerd door een 
speciaal daarvoor in het leven geroepen Clara-stich-
ting onder voorzitterschap van burgemeester Van Elk 

11 juni 
Wielerclub Buitenlust viert haar zestigjarig jubileum 
Ter gelegenheid hiervan worden de Nederlandse kam 
pioenschappen wielrennen voor de jeugd in Helmond 
verreden 

14 juni 
Na klachten van omwonenden is "de Olifant' uit het 
wijkpark Brouwhuis verwijderd In plaats daarvan 
wordt vandaag een bronzen zwaan van Evert den Hartog 
geplaatst Deze zwaan is in samenspraak met de bewo
ners uitgekozen 

17 juni 
De historische en archeologische vereniging Helmont 
houdt vandaag een receptie ter gelegenheid van haar 
tienjang bestaan 

18 juni 
Honderd jaar geleden werd de firma Hendrik van Thiel, 
thans Nedschroef, opgericht 

22 juni 
Deze week wordt begonnen met de sloop van een deel 
van het beddenhuis van het Elkcrliek-ziekenhuis, ge
bouwd in 1957 
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29 juni 
Margot Zandstra's rode sculptuur met de bijnaam Oli
fant' IS verplaatst van wijkpark Brouwhuis naar het 
heuveltje in de driehoek tussen de Deurneseweg. de 
Rijpelbaan en de Rivierensingel 

JULI 

Ijuli 
De Helmondse architectuurprijs is toegekend aan de 
ontwerper van het belastingkantoor aan het Stationsplein, 
Martin Jansen van Buro OD 205 en aan de opdrachtge
ver, bouwonderneming Pennings De publiekspnjs ont
vangt architect J van Bussel voor de interne verbou
wing van het voormalig hervormd kerkje tot advocaten
kantoor 

Ijuli 
Twee bronzen legpenningen van de gemeente Helmond 
worden uitgereikt aan zuster Monica Driessen en H 
Couwenberg, oud-docenten van de Jan van Berlaer-
mavo, die zich na hun pensionering nog vele jaren als 
vrijwilliger hebben ingezet voor de school Ook zuster 
Francine Lensinck ontvangt de penning omdat zij na 
veertig jaar onderwijs nog vrijwilligerswerk doet voor 
basisschool de Torelaar 

12 juli 
De Helmondse voetballer Berry van Aerie tekent een 
contract voor twee jaar als speler bij Helmond Sport 
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AUGUSTUS 

10 augustus 
A Verspaget ontvangt de bronzen eremedaille verbon
den aan de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 
veertigjarig dienstjubileum bij Philips 

11 augustus* 
Jan Vnends jr ontwerpt een nieuw logo voor Helmond 
Sport 

15 augustus 
Met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen een 
aantal gefuseerde scholen de Cajuit komt bij de 
Leonardusschool, de St Jozefschool, de Regenboog 
en de Wegwijzer gaan samen verder als de Uilenburcht 
en het Kompas en de Roek worden R K Basisschool 
Binderen 

21 augustus 
Pastoor J van de Laar van de St Luciakerk wordt door 
Mgr Ter Schure geïnstalleerd tijdens een plechtige 
eucharistieviering. 

21 augustus 
Op 73-jange leeftijd overlijdt in het Elkerliek-zieken-
huis de bekende Helmonder Hein (Henn Louis) 
Fentener van Vlissingen 

22 augustus 
De eerste paal voor de nieuwbouw van het Elkerliek-
ziekenhuis wordt geslagen door dr J Zijlstra, hoofd 
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medische staf en mr J van Roosmalen, voorzitter van 
de raad van toezicht 

26 augustus 
Carnavalsvereniging de Brouwhazen viert haar 33-ja-
ng bestaan 

27 augustus 
De 76-jarige Louis Wilms van handboogvereniging 
Houts Welvaren wordt Nederlands kampioen handboog-
schieten in de klasse tussen 75 en 79 jaar 

28 augustus 
Hame Hendriks is veertig jaar lid van de ereraad van 
het Helmonds Muziekkorps en vijftien jaar bescherm
heer Ter gelegenheid hiervan vindt de eerste uitvoe
ring plaats van een voor hem door Louis van de Waar-
senburg gecomponeerde mars King of the Stumps, of
tewel Puistenkoning' 

30 augustus 
Wethouder Van de Vorst opent galene Bon Ton in pas
sage de Smed in Stiphout Eigenaresse mevrouw Ton 
van den Hoogen exposeert werk van haar zelf, afge
wisseld met schilderijen en beeldhouwwerken van an
dere kunstenaars 

SEPTEMBER 

1 september 
Basisschool de Uilenburcht aan de Prins Karelstraat 
wordt officieel geopend 
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I september 
Deze maand bestaat de Elzas Passage vijfjaar De voor
malige Centrum Passage werd vijfentwintig jaar gele
den geopend De hele maand september vinden festi
viteiten plaats 

3 september* 
Bronzen legpenningen van de gemeente Helmond wor
den uitgereikt aan Ben Kam en postuum aan Ben van 
Dorst en Jan van Riet voor hun verzetswerk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

9 september 
Conrector G Versluis van scholengemeenschap Jan van 
Brabant neemt na veertig dienstjaren afscheid Daarbij 
wordt hij benoemd tot ndder m de orde van Oranje-Nassau 

10 september* 
De nieuwe hoofdtnbune van Helmond Sport wordt dit 
weekeinde in gebruik genomen 

10 september* 
Scoutinggroep Sint Chnstoffel uit 't Hout bestaat vijftig 
jaar Tegelijkertijd met de viering wordt ook de ver
nieuwde accommodatie aan de Koeveldsestraat geopend 

II september* 
Wijkvereniging de Zonnesteen in Brouwhuis viert dit 
weekeinde haar tienjang bestaan De vereniging werd 
opgericht op 17 september 1984 Vanwege de komende 
bevnjdingsfeesten vindt de vienng van het jubileum een 
week eerder plaats 
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14 september 
Drie asielzoekers klimmen op het koepeldak van het 
Asielzoekerscentrum uit protest tegen hun dreigende 
uitwijzing en de behandeling in het centrum Ze gaan 
in hongerstaking Ze geven hun protestactie op in de 
nacht van 17 op 18 september als wordt toegezegd dat 
ze kunnen overleggen met een vertegenwoordiger van 
het ministene om hun moeilijkheden te bespreken 

18 september 
Mevrouw C van Will wordt geïnstalleerd als de derde 
vrouwelijke commissaris van seniorenharmonie TOV 
De eerste twee zijn de dames N Corstens en G Rij
ken, in 1984 benoemd 

23 september 
Zuster Mattea Michels viert haar gouden kloosterjubi-
leum Ze is de laatste religieuze die werkt in het Elker-
liek-ziekenhuis Ze was hulpmentrix voor de leerling-
verpleegkundigen en werkt nu in de kapel 

24 september 
De gerestaureerde Sint Trudokerk in Stiphout wordt 
opnieuw officieel m gebruik genomen 

24 september* 
Polans viert veertig jaar volleybal in Helmond 

24 september* 
Vanétéshow Jacona bestaat veertig jaar 
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24 september* 
De Stiphoutse hengelsportvereniging de Visotter viert 
haar 25-jarig jubileum. 

24 september* 
Helmond herdenkt vijftig jaar bevrijding. 

30 september 
Broeder Ulijn viert zijn veertigjarig kloosterjubileum 
bij de broeders de la Salie. In 1963 werd hij benoemd 
tot hoofd van de Odulphusschool en tot directeur van 
het convent van de broeders aan de Slegersstraat. In 
juni 1988 nam hij afscheid. 

OKTOBER 

2 oktober 
Het Sint Jozefkoor bestaat zeventig jaar. Tachtig zan
gers uit negen verschillende koren zingen een Grego
riaanse hoogmis in de Sint Jozefkerk. Als sluitstuk 
van de jubileum-activiteiten wordt op 18 december 
een kerstconcert gegeven met de Rimboband. 

3 oktober 
Slopers beginnen met het neerhalen van basisschool 
de Schakel aan de Hobostraat. 

4 oktober 
De stichting Dierenambulance krijgt vanwege haar 
zevenjarig bestaan een nieuwe ambulance aangebo
den, ingericht door sponsors en donateurs. 
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7 oktober* 
Het nieuwe politiebureau Helmond-West aan de Mier-
loseweg wordt geopend. 

12 oktober 
De gerenoveerde flats aan de Bruinvisstraat worden of
ficieel in gebruik genomen. 

22 oktober 
De oudste Helmondse turnvereniging Utile Duici be
staat vijfenzeventig jaar. 

23 oktober 
Burgemeester Van Elk legt op een provisorisch ge
bouwd muurtje de eerste steen van de nieuwe moskee 
aan de Molenstraat. Het gebouw krijgt twee vijftien 
meter hoge minaretten. 

28 oktober 
De bedrijfsbrandweer van de Vlisco viert het honderd
jarig bestaan. 

28 oktober 
De opmaak van weekblad Traverse is vernieuwd. Bur
gemeester Van Elk ontvangt het eerste exemplaar, het 
zogenaamde nulnummer. 

29 oktober 
Rudy Siebert is vijfentwintig haar dirigent van de 
Stiphoutse fanfare de Vooruitgang. Hij wordt gehul
digd tijdens een concert in 't Speelhuis. 



NOVEMBER 

1 november 
Toneelvereniging Gaudeamus uit Brouwhuis bestaat 
veertig jaar Op 19 november wordt ter gelegenheid 
hiervan het boerenblijspel Bokkesprongen opgevoerd 

1 november 
Drogist C Liebreks uit de Elzas-Passage is in Naar
den uitgeroepen tot drogist van het jaar 

1 november 
De openbare bibhotheek knjgt een steunpunt van de open 
universiteit Elke dinsdagavond houdt een consulente van 
de open universiteit een inloop-spreekuur 

4 november 
Ben Nieland en familie vieren het feit dat ze vijfen
twintig jaar de scepter zwaaien in hotel West-Ende 

4 november 
Toneelvereniging Genesius bestaat vijfennegentig jaar 
en voert de musical Anatevka op 

6 november 
Pastoor Th van Lierop viert zijn vijfentwintigjarig 
jubileum in de parochie O L Vrouw Tenhemel
opneming 

12 november 
De Helmonders Han Jenniskens en Bennie van de Goor 
hebben in hun vrije tijd een gasturbine ontwikkeld, 
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Pegasus, voor het aandrijven van radiografisch bestuurde 
modelvliegtuigen Ze opereren onder de naam AMT 
(Advanced Micro Turbines) Volgend jaar komt een eer
ste serie van honderd stuks op de markt 

13 november* 
Bisschop Ter Schure zegent de herbouwde Sint Jozef
kerk in 

14 november 
Jan Wever, voorzitter van de industrie- en voedingsbond 
ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hel
mond voor de vele verdiensten die hij heeft gehad voor 
het CNV 

17 november 
Sies van Raaij presenteert zijn vorig jaar bij uitgevenj 
Strengholt gepubliceerde debuutroman 'de Rolling' tij
dens een bijeenkomst van het literair cafe Sies van Raaij 
15 een pseudoniem van de Helmonder Frank de Greef 

18 november 
De Helmonder Martijn Benders krijgt de Meervaart-
poezieprijs voor zijn gedicht 'Mongools Zilver', geba
seerd op een tekening van Sylvia Weve 

19 november 
Wijkblad de Comdor viert in Brouwhuis het tweede lus
trum Een jubileum-editie van het blad verscheen vo-
nge week Ter gelegenheid van dit jubileum bracht de 
Heemkundeknng in samenwerking met de Comdor het 
boek 'Brouwhuis, van boeren tot burgers' uit 
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22 november 
Gamma Holding wint dit jaar de Tromp award van het 
regionaal bureau arbeidsvoorziening Gamma Holding 
krijgt die prijs omdat het bedrijf op eigen initiatief en 
zonder subsidie aan een groot aantal allochtone me
dewerkers les geeft in de Nederlandse taal 

28 november 
Het gedeelte van de Zuid-Willemsvaart tussen de Vee-
straatbrug en de aansluiting met de kanaalomleiding 
wordt door rijkswaterstaat overgedragen aan de ge
meente Helmond 

28 november 
Aad Meijer, wethouder van Helmond van 1982 tot 
1993 en sinds 16 juni 1993 burgemeester van Sevenum, 
overlijdt 

28 november 
F Roffelsen en mevrouw J Roffelsen-van der Lin
den, beiden directeur van het bedrijt Spiro Research, 
worden koninklijk onderscheiden mei respectievelijk 
de ridderorde van Oranje-Nassau en de gouden ere
medaille, verbonden aan die orde, bij het vijfentwintig-
jang bestaan van hun bednjf 

30 november 
De nieuwe superstore Konmar, voorheen Torro, wordt 
geopend 
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DECEMBER 

I december 
Op de Markt is een nieuw systeem voor parkeerbeheer 
in gebruik genomen De toegang voor auto's wordt 
geregeld via het kabeltelevisie-net van Combivisie, een 
voor Nederland uniek systeem 

9 december* 
Wethouder Van der Zanden reikt de Helmondse milieu-
prijs uit aan de plaatselijke afdeling van de Konink
lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

9 december 
Het Filmhuis noteert de 10 000ste bezoeker dit jaar 
Jos Rijntjes uit Deume 

II december 
De Helmondse cabaretgroep Striepke Veur brengt haar 
eerste CD 'Drie gezichten' uit ter gelegenheid van het 
11-jarig bestaan 

15 december 
De bouw van parkeergarage Doomeind begint De ga
rage krijgt acht parkeerdekken in vier bouwlagen voor 
vierhonderdtachtig auto's Daarbij komt een fietsen
stalling met tweehonderdvijftig plaatsen Ontwerper is 
architectenbureau Van den Pauwert uit Eindhoven 

15 december 
Jan Verspaget ontvangt de gouden ere-medaille ver
bonden aan de orde van Oranje-Nassau bij zijn afscheid 



van de gemeentelijke brandweer Hij is sinds 1956 ac
tief bij het St Catharina-gilde 

22 december 
B de Die wordt benoemd tot officier in de orde van 
Oranje-Nassau bij zijn afscheid van Gamma Holding 

24 december 
De accordeon-collectie van Ane Willems wordt per
manent tentoongesteld in de Gaviolizaal Een bruik
leen-overeenkomst IS in voorbereiding 

24 december 
Manetje van Gerwen-van Bokhoven wordt honderd jaar 
ZIJ woont in bejaardenhuis de Eeuwsels 

26 december 
Mart van Zantvoort, veertig jaar lid van fanfare Unitas, 
ontvangt de zilveren eremedaille verbonden aan de orde 
van Oranje-Nassau 

30 december 
Café Kees Lammers aan de Hortsedijk wordt muziek
café en begint vandaag met een optreden van de eigen 
Kees Lammers blues band 



PLAATJES UIT DE OUDE DOOS 

Door Lia van Zalinge 

De archiefdienst houdt van 31 oktober tot 15 
december 1995 een nieuwe tentoonstelling van 
oud beeldmateriaal. Daar is materiaal te zien 
dat voor eerdere tentoonstellingen gereprodu
ceerd en opgezet is. Vaak is het mooi spul en 
de archiefdienst verwacht dat veel Helmonders 
de plaatjes nog eens willen bekijken. De expo
sitie is 'Plaatjes uit de oude doos' gedoopt. 

Bijzonder is dat alle vertoonde foto's voor een 
vriendenprijsje te koop zijn. Voor ƒ 7,50 kan 
iedereen een opgeplakte foto mee naar huis ne
men. In enkele gevallen komt daar nog ƒ 2,50 
auteursrecht bij. Enkele van de tentoongestelde 
foto's worden hier wat uitgebreider beschreven 
dan op de expositie mogelijk is. 
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BEGRAFENIS BURGEMEESTER VAN HOUT 

Foto 
Fotopersbureau 
het Zuiden 
s Hertogenbosch 
Maastricht 

In 1913 knjgt Helmond na burgemeester Van 
Hoeck wéér een echte Helmonder als burger
vader Mannus van Hout, geboren op 6 septem
ber 1870 In juni 1907 komt hij m de gemeente
raad en drie jaar later wordt hij gekozen tot lid 
van de Provinciale Staten van Noord-Brabant 
In 1912 wordt hij ook wethouder in Helmond 
Al een jaar later wordt hij tot burgemeester be
noemd BIJ zijn installatie is het groot feest in 
de stad Vierentwintig jaar later neemt hij at-
scheid De woorden die dan gesproken en ge
schreven worden zijn nog lovenderdan in 1913 
Drie maanden na zijn terugtreden verhuist de 
oud-burgemeester naar Asten maar anderhalf 
jaar later keert hij terug naar Helmond Na een 
lang ziekbed overlijdt hij op 19 februan 1942 
Dat hij nog zeer geliefd was blijkt uit de be
langstelling die zijn begrafenis trok 

De foto laat zien hoe op 24 februari de begrafe
nisstoet in de Molenstraat het Clarissenklooster 
passeert, op weg naar de daarnaast gelegen be
graafplaats De koetsier is Gemt van Wil van 

de firma P de Roy Begrafenisondernemer P van 
Liempt loopt als laatste vóór de paarden 
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HANDBOOGSCHUTTERIJ HET 

Helmond heeft altijd veel handboog- en kruis-
boogschutterijen gekend. Een van de oudere is 
het Vergenoegen, opgericht in 1850. De doelen 
van deze vereniging stonden in de tuin van zaal 
Vredelust van de familie Emans-de Roy aan de 
Molenstraat. Uit een overzicht van de prijzen 
die de eerste vijftig jaar van het bestaan gewon
nen zijn, blijkt dat de vereniging wedstrijden in 
de verre omtrek bezocht. Het Vergenoegen 
neemt deel aan wedstrijden van collega-vereni
gingen uit de stad zoals Doel onder de Boom
pjes maar ook aan die van Amicitia in Sittard, 
Semper Unitas in St. Oedenrode en la Renais
sance in Herpt. 

Op deze foto zijn de leden met vaandel en ver
sierselen geportretteerd. De foto dateert waar
schijnlijk van 22 juni 1891, toen - een jaar te 
laat - het veertigjarig bestaan werd gevierd. U 
ziet zittend van links naar rechts H. Michielsen 
(secretaris), Johan Emans (president), Jos de 
Kimpe (koning), A. van den Hout (commissa-

Fotograaf ris); Staande eerste rij van links naar rechts Bert 
onbekend Beekhuizen, H. Michielsen, onbekend, August 

van Lieshout, onbekend. Hannes van Toor, Piet 
Emans (boven Van Toor), W. van Dijk (keizer), 
Fr. Huijsmans (met bolhoed), heer Dams, on
bekend, onbekend. Op de achterste rij van links 
naar rechts Augustus Pellemans (in licht kos
tuum). Mart Verbeek en Jan Bartels. De namen 
van de overige personen zijn onbekend. 
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BEDEVAART NAAR KEVELAAR 

Op 4 augustus 1869 wordt in de parochie St. 
Lambertus een vereniging opgericht genaamd 
Helmondsche processie. Doel van de vereniging 
is "door eene godvruchtige en plechtige ver
eering van de allerheiligste en onbevlekte 
Maagd en Moeder Gods Maria, hare moeder
lijke bescherming over al de ledematen af te 
smeeken, opdat deze door hare machtige voor
spraak bij haren goddelijken Zoon onzen Heer 
Jezus Christus, van alle tijdelijke en geestelijke 
rampen mogen worden bevrijd, den overvloed 
van alle hemelsche genaden en wel voorname
lijk een zaligen dood te verwerven." 
Ieder jaar worden twee plechtige bedevaarten 
gehouden, een naar Handel op de zondag na 
Maria Visitatie (2 juli) en een naar Kevelaar in 
de laatste week van augustus. Al heel vroeg 
worden extra treinen ingelast voor de bede
vaartgangers. 

Op deze foto uit 1927 is het Helmondse gezel
schap van de bedevaart in Kevelaar te zien. 

Fotograaf Voorop loopt de processiemeester G.J. Küster. 
onbekend De rechtse lantaarndrager is de heer Van Oor-
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schot, de geestelijke in het kanten superplie is 
deken Rath. Daarachter staat pater Elzearius. 
De eerste vijf vrouwen zijn de dames Vriends, 
De Roy, Verhagen, Van Laarhoven en Heine-
mans. 

De Hl boven het hoofd van pater Elzearius is 
aangebracht door de fotograaf om aan te geven 
dat het hier het Helmondse gezelschap betrof. 
De foto's werden als ansichtkaarten verkocht 
aan de bedevaartgangers, die deze vanuit Keve
laar naar familie en kennissen stuurden. 
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VISAFSLAG TIJDENS DE EERSTE 

Hoewel Nederland tijdens de Eerste Wereldoor
log met bij de oorlogshandelingen betrokken 
wordt, gaan de gevolgen van de strijd met aan 
ons land voorbij Vooral in het zuiden komen 
veel Belgische vluchtelingen, die de problemen 
van de voedselvoorziening bij steeds toene
mende schaarste vergroten Nederland zet een 
distributie-systeem op dat echter met al te goed 
werkt Het evenwicht tussen het aantal uitge
deelde bonnen en de voorraad levensmiddelen 
is namelijk zoek 
Augustus 1916 wordt een nieuw systeem inge
voerd Iedereen krijgt nieuwe bonboekjes, waar
in behalve de bonnen ook contrabonnen zitten 
Een week tevoren wordt bekend gemaakt welke 
bonnen in de komende week geldig zullen zijn 
De geldige bonnen kan men op maandag en 
dinsdag van de betreffende week inleveren bij 
een winkelier naar eigen keuze Deze moet bij 
inname van de bonnen de contrabonnen voor
zien van zijn tirma-stempel Op woensdag moet 

Pg^g de winkelier de door hem verzamelde bonnen 
Gebr Jansen inleveren bij het distributiekantoor De winke-
Helmond / Venlo lier kon vervolgens de tegen-hoe veelheid van 
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de bonnen in levensmiddelen ophalen bij door 
de gemeente aangewezen grossiers Hoewel het 
dus met uitmaakt bij welke winkelier men zijn 
bonnen inlevert, proberen de winkeliers in ad
vertenties de huismoeders ertoe te verleidenjuist 
bij hen te komen voor de klandizie 

Het vlees is zo schaars en zo duur, dat het voor 
de gewone man met mogelijk is om daar aan te 
komen Het gemeentebestuur laat daarom van
uit IJmuiden vis aanvoeren, die op donderdag 
via een visafslag verkocht wordt Op de foto 
zijn twee visboeren te zien met hun viskar op 
het Stationsplein Ze trekken zo te zien vooral 
een jeugdig publiek De linker visboer is Cees 
Grootjen, de rechter Jan Nooijen, die als een 
echte standwerker een deel van zijn waar in de 
hoogte steekt 
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BEZOEK VAN KONINGIN WILHELMINA 

Op 20 augustus 1904 brengen koningin Wilhel-
mina en prins Hendrik per trein een bezoek aan 
Helmond Het organiseren van een koninklijk 
bezoek is geen dagelijks werk voor burgemees
ter Van Hoeck Gelukkig kan hij bij de commis
saris van de koningin in Noord-Brabant terecht 
met zijn vragen over het in acht te nemen pro
tocol Zo komt hij te weten dat bij de tentoon
stelling, die de Helmondse nijverheid organi
seert en die de konmgin zal bezoeken, thee ge
serveerd moet worden met droge koekjes en 
sandwiches, waarbij op hetzelfde blad als 
waarop de thee staat Vichy-water aangeboden 
moet worden Bovendien zou het wel aardig zijn 
als daar fruit bij gegeven wordt 
Verder leert de burgemeester dat hij bij aankomst 
en vertrek op het station mag spreken zonder 
dat hem daartoe toestemming wordt verleend 
Als hij echter in het raadhuis een toespraakje 
wil houden, moet hij eerst toestemming vragen 
aan de koningin Ook geeft de commissaris nog 
een wijze raad met betrekking tot de saluut-

p-^i^ schoten Deze moeten 'op groote distantie' van 
Gebr Jansen het Station worden gegeven om te voorkomen 
Helmond/ Venlo dat de paarden schrikken 
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Een aardig detail is ook dat verschillende tijden 
gehanteerd worden Het nationale spoorwegnet 
houdt door heel Nederland één tijd aan (de 
spoortijd), terwijl Helmond nog lokale tijd ge
bruikt Zo komt het dat de aankomsttijd van de 
koningin 14 25 uur spoortijd is en 14 55 uur 
Helmondse tijd 

De feestelijkheden staan beschreven in een keu
rig programmaboekje Voor de hele route die 
de koningin zal volgen van het station naar het 
raadhuis, van het raadhuis naar de tentoonstel
ling en van daar weer naar het station, wordt 
bepaald wie waar moet staan en vooral wie waar 
bloemen aan moet bieden De koningin moet 
aan het eind van de middag in een bloemenzee 
gezeten hebben Ze krijgt in totaal in de ruim 
twee uur dat ze in Helmond verblijft drieendertig 
bloemruikers aangeboden 

De foto toont koningin Wilhelmina als zij voor 
het station uit haar rijtuig stapt om weer te ver
trekken uit Helmond 
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FANFARE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MACHINEFABRIEK 

Foto 
Jac 
Uit den Bogard 
Zeist 

In 1883 ontstond de voorloper van het huidige 
Helmonds muziekkorps als bedrijfsfanfare on
der de naam Fanfare der Koninklijke Nederland-
sche Machinefabriek In februan 1900 wordt de 
fanfare verzelfstandigd, hoewel de heer E H 
Begemann als beschermheer blijft optreden De 
naam verandert in Helmonds Fanfare Corps 
Vanaf 1905 worden houtblazers toegelaten tot 
het korps zodat het muziekgezelschap vanat dan 
een echte harmonie vormde De nieuwe naam 
wordt Helmonds Muziek Corps 

Op deze foto uit 1891 is 'Begemanns ketel-
muziek' - zoals de fanfare ook wel spottend 
genoemd werd - te zien met het oude vaandel, 
dat IS overgenomen van het Helmonds mannen
koor In 1887 wordt het Helmonds mannenkoor 
opgeheven Hun banier wordt in een adverten
tie van het Nieuws van de Week van 29 sep
tember 1887 te koop aangeboden De koper 
wordt het Fanfarecorps der Koninklijke Neder-
landsche Machinefabriek De officiële over
dracht gebeurt op 27 november Het korps trekt 
met muziek naar sociëteit de Harmonie waar 's 

middags om 12 00 uur het vaandel overgedra
gen wordt 

Op de foto op de bovenste rij van links naar 
rechts L. Dupré, W van Beeck, Jos van Beeck, 
H van de Hurk, G Dupré, H Essers en W van 
Eijck, tweede rij A Eekels, vóór het vaandel G 
de Vaere en H Eekels, J van Pareren, A 
Penninx j r , Fr Cornelissen en P Wennegers, 
derde rij M van Pareren, F Walschots (achter 
de dirigent), J Peskens, A Penninx sr , P 
Liedmeyer, P van Alen en J Piedboeuf, voor
ste nj G Soeders, H Sips, Fne J Goossens , A 
van Laarhoven, H Agten, W Michielsen, A 
Mulkens, W Mansvelders, J van Stiphout en 
A Bouten 
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EERSTE MISSEN IN ST. LAMBERTUSKERK 

22 Juni 1930 is een snikhete dag Dat belem
mert de Helmondse bevolking met om in gro
ten getale de twee eerste missen bij te wonen 
van Helmondse jongens De eerste neomist is 
Jac Tychon Jacobus Lambertus Tychon wordt 
op 17 september 1905 geboren Zijn vader is 
organist en dirigent De vader is enkele maan
den overleden als Jac naar het klein seminarie 
vertrekt Zijn moeder dnjft een bekende sigaren
winkel 
De andere neomist is Henncus Edmundus van 
Laarhoven, geboren op 22 april 1905 Zijn va
der drijft een koperslagerij in de Ameidestraat 
Op 10 september 1918 gaan de jongens geza
menlijk naar het klein seminarie in Sint-
Michielsgestel Op 14 juni 1930 worden zij ge
zamenlijk priester gewijd in de kathedrale basi
liek St Jan in 's-Hertogenbosch Hun eerste mis 
doen ZIJ echter apart 
Jac Tychon is afkomstig uit de H Hartparochie, 
neomist Van Laarhoven uit de St Lambertus-
parochie Op de foto is de dienst in de Lamber-

Fotograaf tuskerk te Zien Het kranteverslag vertelt dat de 
onbekend neomist voorafgegaan wordt door "een 50-tal 

302 

koorknapen en misdienaars, allen in vuurrode 
toog met witte superpli en rood Romeinsch ca-
lotje op het hoofd " 
Het Lambertuskoor is voor de gelegenheid uit
gebreid met een knapenkoor Deken Rath houdt 
de preek met als thema 'gaat naar alle hoeken 
der straten en noodigt allen uit deel te nemen 
aan mijn bruiloftsmaal' waarmee hij verwijst 
naar "de verheven taak van den officiant als 
priester, zijne groote macht als afgezant van 
Chnstus, om de geloovigen op te leiden voor 
den Hemel, en allen te brengen aan het groote 
Liefdemaal des Heeren " 
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MISSIEOPTOCHT 

Velen zullen zich nog de kindsheid-optochten 
van vroeger herinneren. Je werd uit de klas ge
haald en mocht ergens op een zolder, in het 
klooster of thuis bij een wildvreemd iemand al
lerlei exotische kleren passen. Op de grote dag 
werd je helemaal geschminkt en mocht je in de 
prachtige kleren op een grote platte kar achter 
het paard zitten. 

In Helmond wordt in augustus 1925 ook een 
grote missie-optocht gehouden, bij gelegenheid 
van een missie-tentoonstelling voor heel Peel-
land. In het bombastische taalgebruik van die 
dagen verhaalt de Zuidwillemsvaart: "De eer
ste dagen van de Missieweek en Missietentoon
stelling te Helmond zijn prachtig geslaagd. De 
natuur heeft vooral medegewerkt om alles zoo 
goed te doen gelukken. Duizenden en duizen
den vreemdelingen zijn naar Helmond gekomen 
om met onze stadgenooten de grootsche gebeur
tenissen te aanschouwen. Vooral in den namid-

Fotograaf dag waren te (!) straten zoo vol dat de passage 
onbekend haast belemmerd werd en toen de prachtige 
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Missie-optocht passeerde stonden de menschen 
langs de verschillende straten waarde stoet pas
seerde als haring op elkaar gepakt. Allen, zon
der uitzondering waren tenzeerste voldaan over 
alles wat er te zien was en algemeen hoorde men 
bewondering uitspreken over de keurige Missie
feesten." 

Op de foto is een groepje kinderen te zien dat 
heeft deelgenomen aan de optocht. De thema's 
van de optocht zijn: zending, Europa, Afrika, 
Azië, Amerika, Australië en propaganda. 
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PERSONEEL VAN DE GASFABRIEK 

Aan gas hangt een Helmonds luchtje De term 
gas IS namelijk voor het eerst gedefinieerd door 
Joan Baptist van Helmont, een arts, chemicus 
en wijsgeer, die leefde tussen 1579 en 1644 Aan 
deze man is dit jaar in Brussel een grote over-
zichts-tentoonstelling gewijd geweest Joan 
Baptist van Helmont leefde overigens niet in 
Helmond 

In de stad Helmond wordt gas voor het eerst 
geleverd in 1862 Het wordt voornamelijk ge 
bruikt voor verlichting Op 23 oktober 1885 
ontploft de meterkamer waarbij directeur Her 
manus Theodorus Johannes Goossens en sto
ker Martinus van Lieshout om het leven komen 
Eerste fitter Charles Peij raakt zwaar gewond 
In het Nieuws van de Week verschijnt een ge
dicht waarin de gebeurtenissen gememoreerd 
worden 

In 1889 woidt de eerste gevaarlijke gashouder 
vervangen door een vee! grotere, die velen zich 

Fotograaf "og zullen herinneren Op deze foto is het vol-
onbekend tallige personeel in 1892 te zien Op de grond 
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zitten Albert Roosen (fitter) en Joost Knijpers 
(fitter) Aan tafel Th M J Steijns (boekhouder''), 
L A Paijens (directeur), A J de Roij (archi
tect ') Op de eerste rij staand P van Daal (ar
beider), W Verlijsdonk (nachtwacht en lan
taarnopsteker), G Pluijm (vaste stoker). Joh 
Verhoeven (arbeider), A Fransen (arbeider), 
Arn Knijpers (arbeider) Op de achterste rij 
staan W de Vries (arbeider), H van Kol (sto
ker) en P Knijpers (stoker) 
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GOUDEN BRUILOFT 

Ook een doorsnee Helmonds gezin kan in het 
nieuws komen Bijvoorbeeld als een echtpaar 
vijftig jaar getrouwd is Roodverver Antonius 
van de Vijfeijken is vijfentwintig jaar als hij op 
29 oktober 1884 in het huwelijk treedt met de 
éénentwintigjarige Maria Huberta van der Zan
den Ze wonen bijna hun hele leven in het 
Haagje Het echtpaar krijgt twaalf kinderen, 
negen jongens en drie meisjes Vijf van de kin
deren sterven jong 
Op 29 oktober 1934 vieren ze hun vijttigjang 
huwelijksfeest Op de foto zitten ze temidden 
van familieleden De dag is begonnen met een 
mis in de Onze Lieve Vrouwekerk, waarna het 
echtpaar door het feestcomité gehuldigd wordt 
De rest van de dag wordt in familiekring ge
vierd 

Antonius sterft op 3 mei 1940 Hij heeft dus net 
/7„,„ de duitse inval niet meegemaakt Viereneenhalf 
Herman Wcujers jaar later gaat Mana Huberta naar het bejaar-
z Harts denhuis in Mierlo-Hout 
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RIOLERING MOLENSTRAAT 

Herfst 1995 wordt in de Molenstraat gewerkt 
aan een fietspad en het vervangen van de riole
ring. Deze riolering dateert uit 1916. Op de foto 
is men bezig met het leggen van de buizen. 

Het leggen van rioleringen in het begin van deze 
eeuw heeft niet alleen belang gehad voor een 
betere waterafvoer, waardoor in natte tijden 
minder overstromingen voorkomen. Riolering 
is ook belangrijk voor de volksgezondheid. In 
het verslag van de gezondheidscommissie over 
1903 staat vermeld dat de Ameide overkluisd 
is: "Werd de rivier vaak tot bergplaats van aller-
handen afval en vuil gebruikt (alle fabrieken 
lozen er hun gebruikte water op), het water er
van werd niet zelden tot verschillende doelein
den gebruikt (bijvoorbeeld was- en drinkwa-

Fotograaf ter)." De commissie pleit dan ook voor een al-
onbekend gemeen plan van riolering voor de gehele stad. 
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THERESIA VAN LISIEUX 

Geen kerk zonder gebrandschilderd raam Plaat
jes ondersteunen al vanat het begin van het chris
tendom de prediking van het geloof Oorspron
kelijk geven de op kerkmuren afgebeelde schil-
denngen de gelovige steun bij het bijbelverhaal 
dat iedere zondag in het latijn van de preekstoel 
af werd verteld Vanaf de gotiek neemt de glas
schilderkunst deze gewoonte over 
Ook in vonge eeuwen waren mensen heel visu
eel ingesteld Vandaar de grote behoefte aan her
kenbare ntuele handelingen en voorstellingen die 
appelleerden aan bekende beelden Ook de ra
men van de Lambertuskerk volgen deze traditie 
In de Lambertus zijn drie ramen gewijd aan 
Theresia van Lisieux Alle drie de ramen zijn te 
vinden aan de rechterkant van de kerk 
Theresia staat ook bekend als Theresia van het 
kindje Jezus Ze werd in 1873 in het Franse Alen-
9on geboren als jongste van negen kinderen Na 
het overlijden van haar moeder trad zij als vijftien 
jange in bij de orde der Carmelitessen Zij over
leed op 24-jange leeftijd in Lisieux en werd later 
patrones van de missie en de missionarissen 
Het raam op de foto zit in de westgevel, boven 

foto de rechter (zuidelijke) ingang van de kerk, de 

CA Helmond/ ZO geheten vrouwen-mgang Deze zijde van de 
L V d Zanden Lambertuskerk is als het ware gewijd aan The-
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resia In de tegenoverliggende mannen-kant zijn 
drie ramen gewijd aan Antonius 
Dit Theresia raam is ontworpen door J Strouc-
ken, tekenleraar aan het 'de RK HBS', het 
Carolus Het laat het moment zien waarop zij 
paus Leo XIII verzoekt bij de Carmelitessen in 
te mogen treden Het raam is gemaakt door ate
lier A Stroucken en co te Rotterdam en ge
schonken door de burgers van Helmond in 1925 
In datzelfde jaar schenkt het Genootschap van 
de H Antonius de Lambertuskerk het raam met 
hun patroonheilige dat een wakend oog op de 
mannen ingang houdt 
Waarom de burgers juist m 1925 de Lambertus
kerk ramen schenken is mij onbekend Een optie 
zou kunnen zijn dat schoonzoon Cortenbach in 
1425 zijn op sterven liggende schoonvader Van 
Berlaer belooft om een kerk te bouwen Dit is de 
eerste bekende afspraak die leidde tot de bouw 
van de Lambertuskerk Het zou voor de burgers 
van Helmond vijfhonderd jaar later een reden ge
weest kunnen zijn om dit raam te schenken 
In 1984 zijn de gebrandschilderde ramen her
steld Dat was voor het gemeentemuseum aan
leiding om in samenwerking met de archief
dienst een tentoonstelling in te richten waar deze 
toto onderdeel van uitmaakte 
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EERSTE PAND VAN SOCIËTEIT GEZELLIGHEID 

De laatste twee huizen aan de zuidzijde van de 
Veestraat hebben in de 19de eeuw behoord aan 
de tamilie De Bruijn Daarnaast stond een pak
huis en daarvoor een pand van de familie 
Wesselman Het huis van de familie De Bruijn 
dateert minimaal uit het begin van de 19de eeuw 
De timpaan van de classisistische voorgevel is 
versierd met wijnranken en verwijst naar het 
beroep van vader en zoon De Bruijn Beiden 
waren wijnhandelaar 
In 1878 wordt het huis verkocht aan de Hel-
mondse Bouwvereniging Dat waren elf leden 
van de uit 1871 daterende sociëteit Gezellig
heid Deze sociëteit, die tot doel heeft 'hare le
den het genot van genoeglijk en gezellig ver
keer in besloten kring te verschaffen', is op zoek 
naar een geschikte locatie voor hun activitei
ten In de Veestraat vinden zij die in het voorste 
huis op de foto De foto dateert uit ongeveer 
1884 
Was de sociëteit oorspronkelijk uitsluitend toe
gankelijk voor mannen, in 1879 wordt besloten 
dat ook de dames van de leden toegang krijgen 

Fotograaf tot de societeit, ZIJ het in eerste instantie uitslui-
onbekend tend tot de tuin Later wordt hun terrein ver-
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groot en mogen zij ook de diverse lokalen be
treden Nog bij het zestigjarig bestaan in 1931 
notuleert de secretaris dat 'uit politiek oogpunt 
besloten wordt ook de dames bij het teest uit te 
nodigen ' 
In 1885 wordt het pand door de sociëteit ge
kocht De sociëteit houdt zich bezig met zo ge
varieerde zaken als toneel- en muziekuitvoe
ringen, kegelen, een uitgebreide leestafel en een 
gezellige borrel Eindjaren dertig wordt het ge
bouw in de Veestraat verkocht en een perceel 
grond gekocht op de hoek van de Aarle-Rixtelse-
weg (nuWesselmanlaan) en prins Bernhardlaan 
De sociëteit laat daar een nieuw gebouw zetten 
dat net voor de oorlog gereed komt onder ar
chitectuur van J B van Loghem (Haarlem, 1881 
- 1940) Van Loghem is onder meer bekend van 
het sportfondsenbad in Haarlem en verschil
lende woonhuizen in Haarlem en Den Haag In 
Waalre staat een landhuis van zijn hand Hij 
behoorde tot de architectuurgroepen 'de 8' en 
'opbouw' 
De sociëteit intussen is tot op de dag van van
daag in haar gebouw aan de prins Bernhardlaan 
actief De hier getoonde foto dateert uit 1884 
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DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ PIET HEIN 

Fotograaf 
onbekend 

Bijgaande foto dateert van vóór het jaar 1901. 
Deze is eerder gepubliceerd in 'Kent u ze nog, 
de Hellemonders'. De 'Dienstdoende Schutte
rij' was de plaatselijke militaire organisatie van 
gewapende burgers ter handhaving van de orde 
in vredestijd. De actieve sterkte in Helmond be
droeg honderdvijftien man. 
Personen vanaf vijfentwintig jaar konden wor
den ingedeeld bij de dienstdoende of de rustende 
schutterij. Het exercitie-terrein lag bij het station. 
Jaarlijks was op de Markt een wapenschouw. De 
dienstdoende schutterij werd in 1901 vervangen 
door de landweer. Het commando werd anno 
1883 gevoerd door kapitein-kommandant August 
Sassen, de notaris, archivaris en raadslid. 
Op de foto de scherpschutters van Piet Hein met 
het kader van de schutterij. 'Piet Hein' behaalde 
meer dan vijftien jaren achtereen in het land het 
ene succes na het andere. Zij verleende assis
tentie toen de burgemeester de jongelui tussen 
zestien en eenentwintig jaar de gelegenheid 
bood in de winter 'zich vrijwillig te oefenen in 
de wapenhandel.' Piet Hein schoot op de heide 
bij Van Alen. Met de Weerbaarheid Helmond 

deelden ze zes schietbanen bij café P. de Jong-
Kuipers aan de Bakelseweg. 
Wie precies wie is op deze foto is onbekend. 
Maar in het gezelschap staan bekende Hel-
mondse middenstanders als Pellemans, Emans, 
Van der Korput, Van Hout, Meelis, Kluitmans, 
Bots, Stevens en Spoorenberg. 
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JUBILERENDE KEUKENMEID 

Maria Catharina Linders uit Well komt in 1885, 
zeventien jaar oud, als dienstmeid bij de fami
lie W.J.H. Prinzen in de Binderstraat. Op deze 
foto zit zij fier met haar zondagse Brabantse 
poffer op, omringd door de familie Prinzen. De 
foto is gemaakt ter ere van haar vijfentwintig
jarig dienstjubileum in 1912. 

Dat haar diensten zeer op prijs zijn gesteld, blijkt 
uit het feit dat de familie de moeite heeft geno
men om haar jubileum te vieren en dit zelfs fo
tografisch vast te leggen. Het is dan ook niet 
niks wat ze heeft meegemaakt. De heer Wilhel
mus Prinzen, geboren 1847, trouwt in 1871 te 
Eindhoven met Catharina M.J. van Moll. Zij is 
geboren in 1850. 
Na haar overlijden draait het gezin door op de 
vaste huishoudelijke krachten. In 1900 her
trouwt Wilhelm met Christina Schillemans uit 
Utrecht. Een nieuwe mevrouw doet haar intrede. 

P^j^. Blijkbaar kunnen mevrouw en keukenmeid het 
Gebr. Jansen samen vinden. Pas negentien jaar later keert 
Helmond/ Venlo Maria Linders naar haar geboortedorp terug. 
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Het is jammer dat van deze gewone mensen 
bijna geen schriftelijke bronnen bestaan die over 
hun wederwaardigheden berichten. Wat zou 
Maria een verhalen kunnen vertellen over de 
kinderen die zij heeft zien opgroeien. 

Hel monds Heem 1995-4 



^^•^sm^mm^sm^ssg^im^ 

Helmonds Heem 1995 - 4 319 



HET VINCENTIUSHUIS AAN DE NOORD-K 

Vanaf 1852 stond op de hoek van de Noord-
Koninginnewal en de Kluisstraat dit gebouw, daar 
waar nu cafetaria 't Stationneke zit, naast meubel
zaak Van der Horst De Vincentiusvereniging het 
het pand bouwen als soep- en spijskokenj voor 
de armen In 1854 zat een-derde van de Hel-
mondse beroepsbevolking zonder werk Vandaar 
dat in het lage gebouwtje aan de Kluisstraat een 
weefschool werd gevestigd Het gebouw is later 
als woning gebruikt totdat het in 1923 afgebro
ken werd Deze foto dateert uit die tijd 

De Vincentiusvereniging is in 1833 in Parijs op
gericht door Frederic Ozanam Al in 1846 be
gon in Den Haag de eerste Nederlandse vereni
ging Op 23 augustus 1848 werd de Helmondse 
Vincentiusvereniging opgericht op initiatief van 
de fabrikant Arnoldus Bots 
Het doel van de vereniging was tweeledig het 
helpen van arme huisgezinnen en andere 'liefde
werken', anderzijds de 'zelfheiliging der leden 
door het beoefenen van die liefdadigheid ' 
Afdelingen van de Vincentiusvereniging wer
den conferentie genoemd, in Helmond de Lam-
bertus conferentie Na de oprichting van de pa-

Fotograaf rochies H Hart (1898) en o L Vrouw (1914) 

onbekend werden in 1916 Helmond twee nieuwe confe-
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renties en een bijzondere raad opgericht De 
bijzondere raad was de schakel tussen steden 
en de 'hoofdraad' in Den Haag 
De Vincentiusvereniging in Helmond was in het 
begin zeer actief Dat was de periode waarin 
het gebouw op de foto werd gebouwd Na 1860 
raakte de vereniging in een impasse, de weke
lijkse bijeenkomsten werden slecht bezocht, de 
weefschool en de spijskokenj verdwenen Ook 
het huisbezoek aan armen liep terug en som
mige leden verheten de vereniging 
In 1877 blies deken W van Asten de vereniging 
nieuw leven in Samen met de Ehsabethver-
eniging werd in 1883 een nieuw bedehngshuis 
gebouwd aan de Kamstraat De Elisabethvereni-
ging was de vrouwelijke tegenhanger van de 
Vincentiusvereniging 

Tot in de jaren vijftig functioneerde de Vincen
tiusvereniging zoals ZIJ honderd jaar daarvoor 
begonnen was De vereniging ging zich ook be
zig houden met kinderbescherming en woon-
wagenwerk 
Toenemende overheidszorg en professionalise
ring van de hulpverlening noodzaakte de vere
niging om te zien naar een andere invalshoek 
Zo stond de Vincentiusvereniging in de jaren 
zestig aan de wieg van huize D'n Herd 
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DE IJSCOMAN 

Reeds in het oude China en ten tijde van Alexan
der de Grote was ijs bekend. Het bestond uit 
een mengsel van honing, vruchtesappen en melk 
dat werd gekoeld door middel van sneeuw en 
ijs. De franse kok Gerard Tissain verkocht het 
geheime ijs-recept van het engelse hof rond 
1650 aan een frans koffiehuis. Rond die tijd doet 
consumptie-ijs in de Nederlanden haar intrede. 
Tot eenjaar of twintig geleden bestonden slechts 
twee soorten ijs: schepijs en Italiaans ijs. Het 
eerste is melk-ijs, direct geschikt voor consump
tie. Italiaans ijs is (was) water-ijs, zonder melk 
maar met gepureerde vruchten. 
Volgens de traditionele gegevens staat op de foto 
links ijscoboer Hendrikus Lammers die ijsjes 
verkocht van 2, 3, 5 en 10 cent. De wagen was 
eigendom van groenteboer Huibert Donkers in 
de Wolfstraat. De foto is genomen voor zijn win
kel op de hoek van de Wolfstraat met de Hei
straat. Links met hoed Jaq. Mansvelders sr. 

Fotograaf Volgens recente zegslieden is de ijscoboer in het 
onbekend wit Sjef Grootjen. 
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WINTER IN HELMOND 

foto pag 325 
In december 1945 bracht een nog rimpelloze 
Sint Nicolaas een bezoek aan de roldrukkerij 
van de tirma Van Vlissingen Een andere bron 
meent dat de toto bij de overbuur, Begemann, 
genomen is Vereeuwigd zijn geheel links de 
heer van de Vorst Tussen hem en Zwarte Piet 
zitten de dames Mikkers Van de Berg en Van 
Kraay Rechts van de Sint de dames Van Stip
hout en Van de Ende Fotograaf onbekend 

toto s pag 326 en 327 
Het kasteel met zijn gracht heeft inmiddels al 
zo n zes eeuwen aantrekkingskracht uitgeoefend 
op mensen, die vermaak zochten op het ijs De 
afbeelding op pag 326 is een 18e eeuwse ano
nieme pentekening, die berust in de collectie van 
de Katholieke Universiteit Brabant In de twin
tigste eeuw wordt evenveens veel plezier be
leefd op de bevroren slotgracht Fotograaf on
bekend 

foto pag 328 
Ons aller 'stadserf, de Markt Links een gedeelte 

324 

van restaurant de Beurs en bioscoop Centraal 
Rechts naast het huis met de luts staat het huis 
van mej Anne van Thiel Links naast het ge
bouw van Amstleven woonde de familie Prin-
zen In het witte gebouw was jarenlang lees
zaal St Augustinus gevestigd 

foto s pag 329 en 330 
Sinds het regenwater via een afzonderlijk sys
teem wordt afgevoerd zijn in Helmond op di
verse plaatsen overslag vijvers aangelegd Hier 
twee foto s van de waterplas aan de Vondellaan, 
genomen door broeder van Maastricht G van 
de Burgh Ze dateren van ongeveer 1983 

foto pag 331 
Op het nieuwe jaar moet gedronken worden 
Fotograaf Schulte nam in 1955 deze toto in het 
cate van Piet Berkers aan het Binderseind Van 
links naar rechts zien we Jet Neervens, Frits van 
Rijt, Segers'', NN en achteraan een broer van 
Frits van Rijt De redactie van het Helmonds 
Heem wenst u prettige feestdagen en een goed 
en gelukkig 1996 
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LIJST VAN DOOR OORLOGSHANDELINGEN OMGEKOMEN HELMONDERS, 
AANVULLING 

door de commissie Namenlijst omgekomenen 

In Helmonds Heem 1995 - 1 is vanaf pagina 59 
een lijst opgenomen van Helmonders die ten 
gevolge van oorlogshandelingen zijn overleden 
De commissie die die lijst heeft samengesteld, 
heett vanaf het begin de medewerking van alle 
Helmonders gevraagd om tot een zo compleet 
mogelijke lijst te komen Deze namenlijst is 
aangebracht in het nieuwe Jozef-gedachtenis-
monument in het Hortensiapark 
Zoals te verwachten zijn inmiddels enige aan
vullingen op deze lijst gekomen Ook deze na
men worden te zijner tijd in het monument aan
gebracht Mensen die nog meer aanvullingen 
hebben, kunnen deze schriftelijk doorgeven aan 
de gemeente-archivaris, de heer H Roosen
boom, Molenstraat 121, postcode 5701 KB 

CORRECTIES: 

Morees, EH.C. 
* 17-05-1901 te Tilburg 
+ 20-05-1940 te Calais 
Naam moet zijn MOOREES 

Rijniers, Willem Arnoldus 
* 20-09-1900 te Bergen (L) 
+ 22-07-1940 te Calais 
Overlijdensdatum moet zijn 22-05-1940 

AANVULLINGEN: 

Bie, Franciscus de 
* 07-01-1909 te Helmond 
+ 14-02-1946 te Oirschot 
BIJ opruimen van explosieven door vroegtijdige 
ontploffing omgekomen 

Bouwman, Hendrik Johan 
* 23-02-1917 te Helmond 
+ 10-05-1940 te Helmond 
Na het niet snel genoeg opvolgen van een bevel 
doodgeschoten 

Knijpers, Johannes Henricus Cornelius 
* 08-06-1902 te Helmond 
+ 14-02-1946 te Oirschot 
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Bij opruimen van explosieven door vroegtij
dige ontploffing omgekomen. 

Leuken, Franciscus van 
* 08-02-1895 te Veghel 
+ 14-02-1946 te Oirschot 
Bij opruimen van explosieven door vroegtij
dige ontploffing omgekomen. 

Sprengers, Hubertus Maria Anselmus 
* 21-04-1923 te Helmond 
+ 15-11-1944 te Barkhausen a.d. Porta (Duits
land) 
In concentratiekamp overleden. 

Wolfs, Johannes Laurentius 
* 28-12-1904 te Helmond 
-I- 12-07-1945 te Nijmegen 
Als militair bij verkeersongeval omgekomen. 

Helmonds Heem 1995 - 4 

BEZOEK AAN HET MONUMENT 

Afspraken voor een bezoek kunnen worden 
gemaakt op de telefoonnummers: 
(0492) 52 24 09 of (0492) 52 47 93. 
Deze nummers staan ook op de deur van het 
gedachtenismonument. 
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OPLOSSING GEVRAAGD ! 

Dhr Jan Colen uit Eindhoven bezorgde ons deze 
kiek 

Tot nu toe kunnen wij de het plaatje nergens 
thuisbrengen Een suggestie was de Heistraat, 
maar wie het weet mag het zeggen 
De ronde boog in de huizen rij is geen onder
doorgang, maar is een portiek met twee voor
deuren 
Rechts ziet u een hondekar met melkbussen 
De redactie ziet in deze dagen vol verwachting 
uw reactie graag tegemoet 
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NOGMAALS DE VEESTRAAT 

Het Veestraatgedicht in Helmonds Heem 1994 
- 4 is naar zeggen van ons lid Henk Berkers 
geschreven door Andre Spoorenberg, een van 
de zonen van 'de erven Spoorenberg'. Het ge
zin woonde tot 1878 (?) aan de kop van de Vee
straat en de jonge André zou het rijm met zijn 
broer gemaakt hebben op lange zomeravon
den waarop hij de slaap niet kon vatten. 

In 1930 gat Spoorenberg 'Luimige poëzie ter 
verpozing 2e bundel' uit 'De Veestraat" zou 
uit deel een kunnen stammen Het gedicht is in 
ieder geval opgenomen in 'Jan den Bok en zijn 
tijd' (Helmond 1934, Boekdrukkerij Helmond), 
geschreven door André Spoorenberg Op pagina 
178 leidt Spoorenberg zijn gedicht als volgt in 

"( )kinderlijk gerijm uit onze kinderbedjes dat 
alleen nu dienen moet als film van de huizen-
bewoners op de Markt, Veestraat en Pantottel-
straat en wel in volgorde 
Het begon bij Toon de Veth op den hoek van de 
Kerkstraat en Markt De Veth was een zware, 
grote man, van wien wij dachten dat hij veel en 
zwaar kon eten, zooiets als de hongerige Gijs 
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op zijn hollebollewagen uit het kinderversje Wij 
stelden ons dan voor dat Toon de Veth ziek was 
omdat hij veel te veel gegeten had " 
Tot en met pagina 183 volgt dan de (licht ge
wijzigde) tekst van "De dikke Toon de Veth' 
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INHOUD HELMONDS HEEM 1995 

In deze jaar-inhoud zijn de artikelen die in 199*) in het Helmonds Heem zijn verschenen opgenomen, gealfabetiseerd 
op achternaam van de schrijvers en schrijfsters 

Martien van Asseldonk 
HET ONTSTAAN VAN DE DORPEN EN DORPSGRENZEN IN PEELLAND 81 

Bestuur HKK Helmond-Peelland 
HELMOND CULTUURSTAD EEN ANDERE VISIE OP MONUMENTENZORG 189 

Commissie Namenlijst omgekomenen 
LIJST VAN OMGEKOMENEN IN HELMOND TEN GEVOLGE VAN OORLOGSHANDELINGEN 59, 332 

Jeroen van der Heijden 
DAT WAS HET DAGELIJKS LEVEN IN DE KAMPEN 31 

Jeroen van der Heijden 
GROETEN UIT HELMOND 115 

Jeroen van der Heijden, Gabriel van Neerven, Lia van Zalinge en Sanne Vonk 
IN DEN SWAEN IS T WEL BICANT 199 

Twan Huijbers 
DE ARCHEOLOGIE VAN DE VILLA 
Deel I Landschap, bewoning en nederzettingsnamen 129 
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Bernardine Kooien 
KIJK, HELMOND 1994 49 

Bernardine Kooien 
KALENDARIUM 1994 275 

Gabriel van Neerven 
DE SWAEN GERESTAUREERD 235 

Redactie Helmonds Heem 
DISTRIBUTIEKANTOOR HELMOND-OOST IN SEPTEMBER 1944 23 
NOGMAALS DE VEESTRAAT 336 
OPLOSSING GEVRAAGD ! 334 
WINTER IN HELMOND 324 

Lia van Zalinge 
PLAATJES UIT DE OUDE DOOS 289 

Henk Roosenboom 
DE VLASBLOEM IS NIET MEER 8 

Sanne Vonk 
NEGENHONDERD DRIEËNVIJFTIG DAGEN ONDERGEDOKEN 5 

Redactioneel nummer 1 3 
Redactioneel nummer 2 79 
Redactioneel nummer 3 189 
Redactioneel nummer 4 247 
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