Het favoriete
plekje van…

Ze zijn een gewaardeerde en welkome steun en toeverlaat van ons museum. Ze weten
precies hoe ze hun gasten op een leerzame maar ook leuke manier kennis bijbrengen
van de grootste waterburcht van het land. Ze kennen meestal ook (bijna) alle (geheime)
plekjes in het kasteel. En nu zijn zij, onze kasteelgidsen, aan de beurt om te vertellen
over hun favoriete plekje in Kasteel Helmond. Kasteelgids Ine van Wanrooij trapt af.
“Mijn favoriete plekje is het torenkamertje in de zuidwestelijke toren. Als je voor het kasteel staat is dit in de achterste toren aan
de rechter zijde. Bijna 700 jaar geleden gebouwd als verdedigingstoren om zuidelijk Nederland te verdedigen tegen de heren
van Gelre. Vaak denk je bij de naam torenkamer aan een kamertje boven in de toren, maar ik bevind me vaak helemaal in het
onderste torenkamertje in de kelder. Het ronde kamertje ligt net boven de gracht die om het kasteel ligt en is voorzien van een
grote ronde tafel met stoelen eromheen.
Hier begeleid ik bijna wekelijks onze kinderfeestjes. Nadat ik de kinderen welkom geheten heb neem ik ze mee naar het
torenkamertje waar we samen de jarige al zingend feliciteren met zijn of haar verjaardag. Op tafel liggen allerlei materialen
klaar om of een jonkvrouwhoed of ridderhelm te versieren. Ook is het mogelijk om ervoor te kiezen een zwaard of schild te
beschilderen. Dit gaat vooraf in overleg met de ouders. Ik heb in de afgelopen 2 jaar dat ik deze feestjes begeleid de mooiste
creaties voorbij zien komen. Het is mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen aan de slag gaan met hun gekozen hoed of helm.
Vaak komen ze verkleedt als prinses of ridder naar het kasteel wat alles nog feestelijker maakt voor de jarige.
Na het knutselen gaan we limonade en cake nuttigen in ons Kasteelcafé. Als de dorst gelest is neem ik ze weer mee naar
de kelder om een heuse speurtocht te gaan maken door de kelder. Voor elke leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn er 3 verschillende
speurtochten te maken. In de kelder kun je goed zien hoe de bedienden de was deden of zich douchten dan wel eten kookten.
Ook kun je er oude voorwerpen zien die gevonden zijn bij archeologisch onderzoek, er zijn nog echte schietgaten te zien en ook
hebben we een paar mummies. Door de bewegende beelden en geluiden is het soms voor de allerkleinste best wel spannend om
door de kelder te lopen.
Mijn rol binnen Museum Helmond bestaat behalve het begeleiden van de knutselfeestjes ook nog uit het rondleiden van groepen
kinderen of volwassen die ik in een uurtje meeneem door het kasteel om ze kennis te laten maken met de families die op het
kasteel gewoond hebben. In de weekenden en schoolvakanties zijn we aanwezig als gastvrouw, verkleed in prachtige jurken zoals
die gedragen werden in de middeleeuwen, en kunnen wij alle vragen die bezoekers hebben beantwoorden.

Kasteelgids Ine van Wanrooij

Dit alles doe ik op vrijwillige basis. Het geeft mij, nadat ik door een arbeidshandicap mijn baan verloor, veel voldoening. Het is
erg leuk om mensen over de geschiedenis te vertellen van de stad waar je woont en bovendien ondersteun ik hiermee actief ons
cultureel erfgoed.”

In deze tijdelijke rubriek
Het favoriete plekje van…
delen we met jou het verhaal van
onze medewerkers. We blijven met
elkaar in verbinding door het delen
van weetjes en interessante feiten
en het (door)vertellen van verhalen
die inspireren.

