
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 Mieke Manders neemt je mee 
naar de zaal waar zij ooit trouwde.

“In deze onzekere, rare tijd mis ik mijn “werk” en mijn werkomgeving. Ruim 20 jaar ben ik als vrijwilliger rondleidster bij Museum 

Helmond. Ik geniet en houd van Kasteel Helmond, de geschiedenis en de vele verhalen die erbij horen. Het is de mooiste plek  

van Helmond en ik ben er trots op dat ik dit aan de bezoekers mag tonen. Deze waterburcht daterend uit circa 1314 is uniek van 

de kelder tot de zolder.

Graag loop ik met de bezoekers rond in het gebouw en vertel de bijbehorende verhalen over de bouw en bewoners en de leuke 

weetjes. Bijvoorbeeld van de drie broers Wesselman die hier woonden die ‘s avonds graag een borreltje gingen drinken en een 

speciaal slot op de poort hadden om te kunnen zien of iedereen thuis was (dit is nog steeds te zien). Het maakt niet uit wie mijn 

toehoorders zijn, ze komen in vele varianten, scholieren, gezinnen met kinderen, ouderen, jongens en meisjes omgekleed in 

middeleeuwse kleding . Het is niet alleen maar luisteren, het is interactief. Iedereen is enthousiast bij het zien en soms aanraken 

van al dat moois en het verhaal over het 700 jarig verleden te horen.

Zelf heb ik eigenlijk twee 

favoriete ruimtes. De eerste 

ligt een beetje voor de 

hand, het is de trouwzaal 

waar ik ben getrouwd. Deze 

prachtige zaal wordt door 

velen herkend. Ook hier een 

stuk geschiedenis met het 

alliantiebord en het verhaal 

van het jonge meisje van 10 

dat trouwt met een man van 

35, de details vertel ik in de 

rondleiding.

 

De tweede kamer is 

de Chambre des Amis. 

Tegenwoordig in gebruik 

als kleine sfeervolle 

trouwkamer. Ooit was deze 

kamer onder andere een 

wethouderskamer in het 

toenmalige kasteel/raadhuis. 

Deze plek geeft mij rust. 

In tegenstelling tot de rest 

van het kasteel is dit een 

kleinere, intieme ruimte. 

De houten lambrisering, de 

open haard, de grote ramen 

en brede vensterbanken.”

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. 


