
Bezoek Kasteel  Helmond 

Op vrijdag 7 september brachten we een bezoek aan de speciale bruidsjurkententoonstelling in het 

kasteel in Helmond 

De belangstelling vanuit de leden was niet erg groot, maar drie dames gingen toch sportief op de 

fiets richting HelmondOm 10.00 u vertrokken we en na enig op onthoud bij de brug in Beek en Donk, 

want er moest een grote boot passeren, arriveerden we mooi op tijd bij het Kasteelplein, 

De andere dames die met de auto kwamen zagen we nog niet, dus hebben we eerst een lekker bakje 

koffie gedronken. 

Weer terug bij het kasteel zagen we een grote limo staan voor het eerste paar dat die dag trouwde in 

het kasteel. Vrijdag is bij uitstek de dag dat er getrouwd wordt, die vrijdag waren het er maar liefst 5 

bruidsparen. 

Inmiddels hadden we ook contact met de andere dames van Vrouwen van Nu en gingen we samen 

het museum binnen. Hier hebben we eerst de ontstaansgeschiedenis van het kasteel bekeken en dat 

is zeker de moeite waard, er wordt veel  gebruik gemaakt van moderne technieken om het een en 

ander uit te leggen. 

Daarna kwamen we in de zaal waar de bruidsjurken tentoongesteld werden. 

Van 13 januari  t/m 21 oktober is er in het museum een tentoonstelling over (bijna) 100 jaar trouwen 

in Kasteel Helmond. Vanaf 1923 wordt er in het kasteel getrouwd. Reden voor het museum om de 

geschiedenis in te duiken en het publiek te laten zien hoe er in de tijd is getrouwd in Kasteel 

Helmond. Topstuk van de tentoonstelling is een bruidsjurk gemaakt van Royal Dutch wax, de stof is 

beschikbaar gesteld door Vlisco Helmond. 

Elke jurk heeft een verhaal dat op eigen wijze de geschiedenis vertelt van de voorbije honderd jaar. 

De trouwjurken, handschoenen, tasjes, schoenen en foto's zijn grotendeels afkomstig van dames die 

ooit trouwden op het kasteel. Er hangt zelfs een oud krantenartikel bij een japon, de zogenoemde 

flessenpostjurk. 

Toen we alles hadden bekeken was het tijd om een hapje te eten. 

De drie dames gingen weer hun fietsen opzoeken en de anderen hun auto. 

Via een andere weg fietsten we weer naar Keldonk en weer moesten we voor de brug wachten, twee 

keer zelfs, maar we waren toch weer mooi op tijd thuis. 

Al was de groep niet groot, het was toch een erg interessant uitstapje. 

Annie Verbakel 


