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UITKOBIGIUQ 

Op donderdag 23 augus tus a . s hebben wi j ons b e s t u u r s l i d , de Heer 
Pr .S teegmans b e r e i d gevondon om de f i l m , d i e gemaakt i s b i j ge l egen 
he id van h e t 2 5 - j a r i g b e s t a a n van onze k r i n g , voor de l eden t e v e r 
t onen . 

Tevens h e e f t h i j vanaf 1971 oen f i lm gemaakt over onze s t a d , van 
zowel h e t oude a l s h e t nieuwe g e d e e l t e , d e k r o t t e n en de v i l l a ' s . 
Wij zyn de Heer Steegmans d a n k b a a r , d a t h i j ook dezo f i lm w i l v e r t o 
nen . 

Mis sch ien ktmnen we na a f loop ook eens enke le s u g g e s t i e s ho ren , 
van wat de l eden ho t meest i n t e r e s s e e r t i . v . m . de s a m e n s t e l l i n g 
van h e t v e r d e r e winterprogramma. 
Tot j a n u a r i hebben wi j h e t volgende programma samengeste ld? 

23 aug. f i lm 2 5 - j a r i g b e s t a a n 
11 s e p t , k e r k t o r e n s i n h e t l andschap of k lokken k i j k e n i n A a r l e -

E i x t e l . 
2 o k t . Lezing met d i a ' s door de Hoer Dentener over de Levens

s c h o o l . 
13 d e c . D i a ' s over h e t K e r s t g e b e u r e n door Mhr . Jongene len . 

De avond van 23 augus tus a . s . z a l gehouden worden bij Ees ta tzrant 
"De Srug" , ' s avonds om 20.00 u u r . 

Wij hopen da t deze avond druk bezocht z a l worden. 

Namens h e t b e s t u u r , 

Br. B.v .d .Ven Sekr . 



BIJLAGE 

net bestaan van het ontwikkelingsbureau Helmond, dat in vele op
zichten samenwerkt met de Stichting Werkgroep 2000, achten wij een 
goode en zinvolle zaak.Be onder verantwoordelijkheid van de Raads-
comniissie-Puhlieke Werken opgezette zogenaamde inspraakprocedure, 
zou,raits serieus bedoeld,dan ook ongetwijfeld kunnen bijdragen 
tot een stmjktuurplan, dat voor hot eerst ook DUIDELIJK door de 
KIEZEES van die gemeenteraad MEDEontwikkeld,MEDEondersteund en 
MEDEgedragen wordt.Het zou in staat zijn de welhaast tijdkenmer-
kende onvrede, mede ontstaan op grond van gevoelens van machte
loosheid, te heipon verminderen.Een derhalve positieve zaak,die 
eenieders aandacht zou moeten hebben. 
Do lofwaardige bereidheid van het gemeentebestuur om doze moder

ne vorm van insx̂ raak mogelijk te maken, zal pas echter als WAAEïACH— 
TIG worden ervaren als de hieraan verbonden konsekwenties in alle 
ernst zullen worden overwogen en waar mogelijk resp. haalbaar, 
ook in idom ernst zullen worden aanvaard.Zulk een aanvaarden,hoe 
incidenteel dan ook, zou kunnen voorkomen dat OPKIEW ervaren 
wordt,dat voornoemde machteloosheid een inderdaad >ffiEKELIJK gege
ven is in onze zogonaand zo demokratische tijd. 
Ook als HEniICUNDEKEING menen wij,mede op grond van de geboden 

inspraakmogelijkheden,ook het onze niet alleen te kunnen, maar 
ook te moeten bijdragon,Wij menen dat helaas nog te weinig mensen 
beseffen, dat het heden waarin x-rij leven voor een belangrijk ge
deelte wordt bopaald door het zog. voorbije verleden.We kennen 
immers allen wel iets diorbaars.Dierbaarheid nu wordt,in het al
gemeen, mede gekenmerkt door bindingen van een zekere leeftijd. 
Door het intensief kennen van, resp. jarenlang vertrouwd zijn 
mét bepaalde geostolijka on materiële waarden en objekten. 
Waarom hechten kinderen aan spullen uit het ouderlijk huis? 
Waarom hechten mensen aan gebruiken? Zulk een band met het voor
bije zou, ook in groot verband i.e. op stadsontwikkelingsgebied, 
een grotere rol moeten spelen.Het zou immers een totale en a-
brupte vervreeuding van het eigen verleden althans iets kunnen 
verzachten. 
EMOTIONEEL?? Ja, zij het slechts ten dele.Waar blijft immers de 
MENS, die dit puur menselijke gevoel van zich afstoot, of van zich 
laat afstoten,op louter verstandelijke gronden?Juist het verwer
pen van die emotie maakt van die mensen immers denkmachines, ro-
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botten,in niets verschillend van koude,emotieloze,ongevoelige en 
volstrekt zielloze computers „Wordt werkelijk MENS 21111 daarentegen 
juist niet bepaald door emotionele bindingen, met wie of wat dan 
ook? 
De wel voornaamste en meest direkte aanleiding tot dese inbreng on
zerzijds is geboren uit de huidige aktuele realiteiten.ïïcn angst
aanjagend snelle, schijnbaar door niemand meel? te stuiten afbraak 
van onze, ons uiteraard dierbare binnenstad.De angst,dat hierbij, 
bewust of onbevmst,waarden verloren zouden kunnen gaan,waarvan toe
komstige generaties spijt zouden kunnen hebben,Zaken,die dan niet 
meer te herstellen zijn. 
Men begrijpe ons goed.Niemand onzer bestrijdt de noodzack van een 
grondige City-verandering.Wij hebben niet a-priori iets tegen op 
grote tot zelfs enorme, doorgaans strak ontworpen en louter funktio-
neel gebouwde panden.Wij hebben TfEL iets tegen het feit,dat die ver
andering te bruut,te ongenadig en vooral te eenzijdig gebeurt.Onze, 
en met ons veler INmcnselijke bindingen met het bloedeigen Ëtadsver-
leden worden o.i. to volledig, on niet te zeggen te volmaakt, afge
sneden.Snn atoombom, zou deze perfektie nauwelijks verbeteren. 
Wij 1^-cwijfclcn ton sterkste of men wel DËSEPTjOf men er zich wel 

van bewust is, dat in ilEEL üclmond nog slechts VIER gebouwen staan, 
die van voor I8OO dateren.Een,naar wij dachten,wel verontrustend 
dunne band.Wat kan ons doel in deze zijn? Niet meer en niet minder 
dan de grondgedachte,die een inmiddels wel door iedereen qua nut 
erkende instantie als de Dienst Monumentenzorg huldigt.Deze lande
lijk gesubsidieerde instelling beoogt het behoud van onroerende 
raonunenten, waaronder met naiae gebouwen, i. c. ook Helmond-kenmerkende 
gebouwen.Haar doel is het om in deze het Helmondse nagesla,cht, i c. 
onze eigen Helmondse kinderen en kleinkinderen, een blijvende gele
genheid te bieden om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen 
van de werkelijke, binnen korte tijd nauwelijks meer voor te stellen 
LEVEIJSOÏISTMDIGHEDEIT hunner HEMONDSE voorouders. 
Wij wagon het te betwijfelen of men zich dat beeld, in zijn volle om
vang en diepgang,alleen vanaf papier kan indenken,voelen resp. er
varen. In deze zin dient een MUSEUIiI immers voor het bijeenbrengen, 
bewaren en t.z.t. tentoonstellen van voorvaderlijke voon^erpen.Een 
ARCHIEF voor het verzamelen,opslaan,bewaren en voor geïnteresseer
den ter beschikking stellen van GESCHREVEN curiosa,op dat verleden 
betrekking hebbende.Het is o.i. mede de taak van een STADSBESTUUR 
on in deze te zorgen voor het vooromschreven werk,inzake op het 
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stdasverleden betrekking hebbende gebouwen.Wie anders zou dat im
mers kunnen doen? Op een hoogst enkele uitzondering na,waarvoor 
wij uiteraard zeer dankbaar zijn, is hieraan helaas door zowel het 
huidige,als met name door het oude gemeentebestuur, nauwelijks e-
nige aandacht besteed.Wij kunnen met de beste wil niets anders 
konstateren.Mon sla slechts een vlugge blik in het boekje "Helmond 
in oude ansichten",en men ZIET eenvoudig wat verdwenen is. 
Aan wat ¥AS kunnen wij helaas niets meer veranderen.WEL hopen wij 
van harte,dat onze huidige Raad,iets van ONZE liefde voor ONZE 
stad vermag te gaan delen.De bevolking van Helmond zou als één 
man pal aoeten gaan staan, om althans hetgeen ons nu nog rest uit 
dat vorleden,kosto wat het kosten raag, dus ook met financiële of
fers, te gaan reddon van een immers nooit moer te herstellen onder
gang. Dat is een PLICHT tegenover onze kinderen. 

Dit bewaren heeft immers niet alleen een kultuur-historische zin. 
Eet hoeft ook eon edul^atievo, eon pedagogische on last but not 
least oen storke stads-sfeerverhogende zin.Het '"bewaren van Helmond-
kenmerkende gebouwen,gebouwen waarmee men Helmond identificeert 
en identificeerde,vereist een objektieve opzet.Het zou derhalve 
subjektief zijn,om alleen dat te bewaren,wat in onze ogen mooi en 
nog aanvaardbaar is.Het zogenaamd kulturecl hoogstaande.Men dient 
immers op de allereerste plaats de helaas keiharde realiteit van 
dat verleden vast te leggen,omdat daarmee tenslotte DRIEKWART van 
onze voorouders effektief te maken had.. De vaak schrille tegenstel
ling tussen rijk en arm,di>_: het Helmondse verlodon vooral kenmerk
te, zou tegen elke prijs ook VISUEEL voor het nageslacht moeten 
worden vastgelegd.ïïiot mindur ook de rol,die geestelijkheid en a-
del in da,t verleden speelden. Ook zou niet mogen worden verwaar
loosd het fenomeen van de beginnende middenstand.'Van al deze Hel
mond-kenmerkende gebouwen IS NOG EEN EXEMPLAAR TE REDDEN.Het is 
aan de Helmondse BURGER, om te beslissen wat vo-or hem nog van 
waarde is.Met dat verleden heeft hij banden,ook al zouden die 
"slechts" puur emotioneel zijn.Wil hij niet totaal vervreemden van 
zijn eigen stad, dan zal hij nu moeten handelen-,Wij als Heemkunde-
kring kunnen hem daarbij alleen maar stimuleren.Moge deze oproep 
om liefde voor het bloedeigen verleden eindelijk effekt ressorte
ren.De lijst, die hierna volgt, is een laatste lijst.Onze adviezen 
zijn geboren uit liefde voor onze vaderstad'.Onze stad dreigt een 
stad te worden zonder enige warme en sfeervolle herkenningsach
tergrond. Gezellige steden als Maastricht en Amsterdam bewijzen dat 
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het nonsens is,dat een oud gebouw niet zou kombineren met nieuw
bouw. Zelfs integendeel.Een oud gebouw dient in het GROEN te liggen, 
aan alle kanten zichtbaar.Wij dachten dat daarvoor inmiddels plaats 
genoeg is vrij gekomen.Wij wensen U sukses in Uw streven om van Hel
mond een warme en gezellige stad te maken, 

Juli 1973 Heemkundekring Peelland, Helmond. 

I. SE ADEL 

1. Kasteel op oude wi.jze inrichten on zuiver KULTUREEL/REPRESEKTA-
TIEPvoor de stad makun.Konsokvfenties verhuizen van de ambtelijke 
diensten, die een bozook aan het Kasteel onmogelijk raalcen,werken 
in zeer onpraktische en uit de tijd zynde ruimten en het gevoel 
wegnemen, dat dit Kasteel alleen VAN en VOOR MBTENASEN is 
Trouwen moet mogelijk blijven, ook fraktiekaciers voor do gemeen
teraad.Museum eveneens.Het Kasteel zcu uitstekend zijn voor na
tionale en internationale tentoonstellingen en kongressen.Het zou 
eindelijk eens op waardige en historische wijze kunnen worden aan
gekleed. 

2. Do KASTEEL-TUIN in sijn oude en prachtige glorie herstellen.Kier-
van zijn nog buinkaarten aanwezig,Het moet een oase van aantrekke
lijke en historische rust worden.Het moet er waardig toeven zijn. 
Pertinent geen auto's meer en moderne standbeelden, en een zo 
groot mogelijke uitbreiding ervin.Waarom kan zulks in Frankrijk 
eigenlijk overal wel? 

3. Behoud -vKn do GRAFVUVER in de Warande.Op de lijst van nonumenten 
te plaatsen,Hier liggen alle Wesselmannen begraven vanaf 178I. 
Buitengewoon karakteristiek voor de Warande.Bovendien,merkwaardig 
genoeg,de enigo bekende begraafplaats van de 700 jaar oude kas-
tcelbewoners.Die andere fai;iilics zijn kennelijk ook al wegge-
sloopt.(Paa.Arbergh,Cortenbach etc,) 

II. DE GEESTELIJKHEID 

De -Helmondse bevolking is eeuwenlang zeer godsdienstig geweest.Ze 
heeft eeuwenlang gezucht onder de reformatie.De Franse revolutie 
maakte daaraan min of meer een einde.Onnoemelijk is het aantal ,voor-
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al uit eenvoudige families afkomstige priesters en missionarissen. 
Het aantal zouaven was in verhouding enorm,Facetten van die aan
geboren godsdienstzin moeten zeker bewaard worden,Helaas is de 
zeer populaire Paterskerk niet meer te redden,hoewel ze er nog 
staat,Bewaard is reeds voor de katholieken de St.Larabertuskerk, 
Voor de protestanten het Protcsta.ntse kerkje (l845j langs de Tra
verse) Een 4-tal kerkelijke monumenten willen wij bijzonder aanbeve
len voor handhavingi 
1 ,üitf^^raviiv" door deskundigen van de abdij-restcn BIITJEHEM'.Handha
ven van de gracht,Pogingen ondernemen de beroemde POORT VilF 
BIïTDEIlEïi, diu in Lieshout staat, terug te krijgen. Het NIET bebou
wen van do binnenzijde van de gracht.Deze abdij is de oudste 
van Peclland.Alleen daarom al het bewaren waard.Begin van onze 
kuituur„ 

2„Bevfaren en handhaven als EEIT GEHEELshet Clarissenklooster in de 
Molenstraat en het daaraan gelegen H.K. en Protestante kerkhof. 
OOK de tuinmanswoning ervan.Het klooster is puntgaaf,het woon
huis eveneens (ca.1904 t-'H l890).Dit klooster zou, als het op do 
Monuincntunlijst zou komen, zeer geschikt zijn voor privé-bewo-
ning.Het is uitstekend onderhouden. 
Op de beide kerkhoven liggen ALLE BEKEHDE Helmonders uit de vo
rige eeuw begraven,vaalc onder unieke typisch 19e-eeuwse grafmo
numenten, Ellcc Holm-ond^r kent het en heeft er wol familie liggen. 
Het is onverbrekelijk verbonden .net het leed van elke Hclmondor., 
Waarom in Londen en Parijs wel nog kerkhoven in het centrum? 

3.3eploiting van overdracht kerkelijke voorwerpen in bezit van 
Parochiebestuur St. Lar.ibcrtus aan GEMEENTEMüSEm.Om te voorko
men, dat nog meer uit Holnond verdwijnt via verkoop of diefstal. 
Hieronder zijn zeer kostba.re oer-Helmondse voorwerpen. 

4 "De Oude Toren" te Stiphout (14© eeuw). Vormde vroeger middel
punt van de oude dorpskern. 

III. DE RUKE STMD 

A.De fabrikanten/ondernemers 
Helmond werd vanaf ca.I78O gekenmerkt door het (toen nieuwe) fe
nomeen van de fabrikant. Deze zou het hele 19e-eeuwse plaatselijke 
beleid gaan effcktueren.Er resten in Helmond nog maar twee authen
tieke fabrikantenwoningen uit het begin van de vorige eeuw. Het zijn 
twee juwelen van woningen.Uitstekend onderhouden, centraal gele
gen, in p-naktisch originele staat.Evt. restauratiekosten zouden 
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nooit hoog zijn. Het zijn bovendien twee PURE STUL-woningen. Eenmaal 
puur Empire,eenmaal puur Biedermeier.Ze zijn van een in Helmond on
gekende lioogstaande kwaliteit,dat hot verlies orvan katastrofaal 
zou zijn. 
I.Pand Marktstraat 10.Op de Monumentenli,ist.Dr.O.Bloemen.Net over
leden. Grote HAAST.Huis dateert van I832.Stanhuis van de I5O-ja
rige fabrikantenfamilie van Glabbeek.In een groen parkje gelegen 
(zoals overal in de V.S.)een streling voor het oog en nog wel 
een historisch gezien volledig verantwoorde.Belangstellenden 
voor bewoning zijn er genoeg. 

2.Pa.nd Kanaaldijk 47< "tezamen met het oudste fabriekje van Helmond. 
Dr. Leo Raymakers,Huis dateert van 1835?'fabriek je van 1836. Beiden 
puntgaaf.Goed onderhouden,Centraal gelegen.Het huis is bovendien 
stamhuis van de oudste (200-jarige) teztielfabrikantenfam. Hay
makers. De inventaris uit dit huis (l9e-eeuws) is nog over de hele 
familio verspreid.Dit huis inrichten als woning is derhalve nog 
mogelijk.De familie'zou het ra.i. wel doen en hieraan meewerken. 
Het zou een mooi museum zijn.Eigenaar van pand 49 is de N.V. 
J„A.Haymakers & Co.Dit fabriekje is nog helemaal origineel.In 
een gT?oenstrookje gelegen zou de KOMBIÏÏATIE, historisch gezien, 
maar ook gezien vanuit de niet-betonnen stadsverfraaiïng, een 
prachtig gegeven zijn.Het zou een uitstekend fabrieksmuseum zijn, 
iets waaraan al jarenlang behoefte is.Het pand zou evt. door de 
gezamenlijke textielfabrikanten kunnen worden aangekocht en als 
zodanig ingericht,Het behoud van een fabrieksgebouw, waar drie
kwart van de Helmondse bevolking driekwart van zijn leven door
bracht, is historisch gezien volledig verantwoord. 

3.Pand Kanaaldijk N.W.77 (Sjef Haymakers).Dateert van 1868.Stam
huis van de fabrikant Willem Swinkels,wa,ar vele Ilelmoncers werk
ten. Zeer gae,f, typisch stijlhuis.Goed onderhouden, 

3. De vrije beroepen. 
I.Pand Kerkstraat 17.Gebouwd door en bewoond geweest door de bekend
ste Helmondse architekt Jos Svfinkels,die in Helmond 10-tallen fa
brieken, openbare gebouwen en woonhuizen bouwde.In KOMBHTATIE met 
het daarnaast gelegen prot, kerkje.Ca, l890.Pujitgaaf, zeer karakte
ristiek voor de Kerkstraat,waarvan van het tweede gedeelte niets 
meer over is. Bewoners zijn er genoog te vinden. 

2.Veestraat 44^Huis van de advokaat en kamerafgevaardigde G.Coovels. 

-7-



Al even typisch karakteristiek voor de Veestra.at.Puntgaaf.Het 
laatste xroorJiuis in de aloude Veestraat,die er vroeger VOL van 
stond,Ca 1900 
3.Molenstraat 1^0-Tandarts G.Koolcn„Prachtig herenhuis u i t ca, 

1870,Het GEHELE pand i s nog authentiek,Een waarachtig juweel
t j e Oud n o t a r i s h u i s . 

/! .Mierloseweg Ih.Woer een p rach t ig s t i j lvol herenhuis . Ca. 1905. 
Ook puntgaaf,"Huize Maria".Goed onderhouden en cent raa l ge l e 
gen (J„Rooyakkers) 

5 Steenweg 62„Enige malen "gekraakt",Oudste v i l l a Helmond west
zijde kanaal ,behalve de kanaaldi jk ze l f .Zeer so l i ede -en -ech t . 
s t i j lhu is . Ca, 1885, Volledig o r i g i n e e l . De naast he t huis staande 
BEUK i s een typ isch voorbeeld van oen te behouden na tuu r l i j k 
monument. 

6.ffatLrnolonwal 14-16.Prachtig onderhouden en nog geheel o r i g i 
neel 19G-ÜCUWS dubbeipand.BewoningsFiogelijkheden u i t s tekend . 
Ca. 1860.Momenteel leeg, dus HAAST geboden.' 

7.Bin-"'.crsoind 38. Zeer oud, nog r e l a t i e f gaaf café . Ca. 1800. In een 
groenstrook j-J, weer a l s café, u i t s tekend te handhaven. Het i s een 
ui tgesproken k a r a k t e r i s t i e k e woning,die ook de ingang van de 
geheel op veranderen staande He i s t raa t nog ja renlang kan mar
keren. Het vroeger overal bekend staande café van P ie t Berkers. 

C. De middens band/vfinkeliers. 
De middonstandjzoals wij die kennen da tee r t u i t het midden van 
de vorige oèuw,Alleen de ambachtelijke middenstand i s veel ouder. 
Van de20 l a a t s t e jroep r e s t e e r t ons ALLEEK de huizcnrys 
1 , "Eust-P.ocst". St^'onweg. Ca. I880.ïïog in redelijke s t a a t . Voor bewo-

ning,mits van binnen doorg>.broken,nog best bruikbaar , (oorsyr. 
schoen- en nandeniTiakerswoningen) 

2,De boerderyen binnen do gemeente,vooral in de Zwanebeemd. 

Winlcel-woonhuizen (excl , ocstzydo Harkt) 
Hiervan zijn nog s l ech t s 5 GAVE t e r beschikking, t ,w,s 
1 Korkstrj^at 45» Chin Rest. Azië.Ook van onder nog o r i g i n e e l . l875. 
2 .Kerkst raat 48. Slagerij Stevens.Magnif iek, nog geheel gaaf pand. 

Ca 1840.Starahuis tevens van de oudste s lagers fami l ie in Hel
mond (ruim 100 jaar).Samen met de eveneens aantrekkelijke kos 
terswoning (nr 52) en de Lanbertuskerk een aantrekkelijk ge
heel Zoer aan te bevelen. 
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3.Molenstraat 182.Volstrekt gave voorgevel,Zeer karakteristiek 
voor de Molenstraat.Ook het pand zelf is volledig gaaf gebleven. 
Juweeltje van C^1878. .-

4.Vanzelfsprekend Markt, apotheek van Hoeck (1594) 
3.Ifoord-Koninginnewal 40.PaJid van der Horst.Nog geheel o r i g i n e e l . 

Dit bouwtype was "begin vorige eeuw overal te zien. Zie ook Spren-
gers op do Markt o .z . .He t ENIGE fatsoenlijke huis aan de Wal. 
Wel laoet het helemaal vrij konen te s taan . 

IV. RESTERENDE GEBOUWEN 

1.Huize Karelstein.Kanaaldijk NoW.121-123.Ca.1750.Op een na oudste 
huis van Helmond.Hier wisselde de oude postkoets,annex oud café. 
Eigenaar Pa.van Dam. 

2.Kantongerecht.Tegenover station.Ca.1905.Zeer kenmerkend voor Hel
mond. Uitstekend onderhouden,Moet echter weer in het groen liggen. 

3. Be 1 astingkajitoor„Hoek Markt/Watermolenwal.Ca. 189I .Karakteristiek 
voor de Markt en het ENIGE wat aan de west-zijde van de Markt nog 
de moeite waard is. 

4.Broedersschool Zuid-Koninginnewal.Hoek Kerkweg.Ca,l878.Deze 
school werd door alle oude Helmonders bezocht.Voor tallozen de 
enige opleiding.Het gebouw is zo karakteristiek voor de Wal,dat 
afbreken de sfeer volledig kapot zou maicen.Hot is uitstekend te 
gebruiken voor museumdepot,lesgeven of hobby-lokalen. 

5.MARKT-OOSTZUDE ALS GEHEEL.Tussen de nrs.18(Centraal) tot en mét 
de TIMIJrEESTEEG.Het is een MUUR van markante, de Markt typerende 
en sfeergevende gebouwen.Gemiddelde leeftijd 80 jaar. Ook de daar
achter liggende TUINTJES,die in vele geva,llon haast middeleeuws 
aandoen, zouden gespaard moeten blijven.Het zou bijzonder gezellig 
zyn,wanneer men vanaf de Wal via mooie oude tuintjes op da ach
tergevels daarvan zou kunnen kijken.Een soort groenstrook vanaf 
de Wal.Dan zouden cafeetjes en gemoedelijke,gezellige en vooral 
rustig gelegen restaurants ook veel aantrekkelijker zyn.Hier zou 
iets prachtigs gerealiseerd kunnen worden.De huizen zyn in hun 
oude toestand gelaten,maar zouden,met uitzicht op de Wal,beslist 
voor bewoners buitengewoon aantrekkelijk worden.Entrees voor ca
fe's van TWEE kanten hebben een enorme aantrekkingskracht.Voor 
alles moet het KARAKTER als vanouds,ook in de tuinen,bewaard blij
ven. 

6.Markt nr.14.Oudste huis op een na(de Luts) van de Markt.(Chem. 
Wassery).Dateert van ca. 1820. Bovenzijde gevel en interieur boven 
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en in kelder nog geheel i n t a k t . 

V. WEVERS- en andere typische ARBEISERSWOHIIJGEN. 
Na afbraak van de wevershuisjes in de I l e i s t r aa t , i s van d i t soort 
hu i s j e s n i e t s raeer over, "behalve het op af "breken staande pand van 
Kreckels in de He i s t r aa t , Dit i s zoer "betreurenswaardig, aangezien 
Helmond er vroeger VOL van stond, en men aan kan nernon,dat DRIE-
ÖLIRT van de inheemse Helraondse "bevolking daaru i t vandaan komt 
(van or ig ine) Wel stia,n h i e r en daar nog wel oude en zeker ook 
do moeite van hot bewaren waard zijnde zog, arbeiderswoningen,waar
van zeker een RIJ bewaard za l moeten worden., omdat j u i s t die r i j -
vormen zo k a r a k t e r i s t i e k voor Helmond waren. 
In volgorde van belangrykheids 
1.Buitenparallclwog 1 t/m 8.Tegenover het s t a t ion ,Een pracht ige 

rij van 1 deur / l raara-panden„ Zo zijn het gaafs te qua vorm, ge-
makicelijk t e r e s t au re ren en de oudste mij bekende. Ze zyn een 
prototype van de aloude overal gestaan hebbende l a a t 19e-eeuw-
se arbeiderswoningen,Gerestaureerd en verdeeld (binnenzi jde) i n 
VIER woningen mbv. in te rne doorbraak, zijn ze gemaldcelijk aan be 
woners en huurders t e sl i j ten. HAAST i s geboden, aangezien a l l e 
panden onbewoond zijn (ca . l885) 

2.Molenstraat 143 t/m 157.1'^och allemaal bewoond,doch ui ter l i jk 
puntgaaf(ca.1890).Zelfde advies a l s boven en idem toekomstig 
woonal te rna t ie f .Cent raa l gelegen.Nogmaals zeer goed bewaard. 

Direkt gelegen naast oude gas thu i s , 
3.Wolfstraat 46 t/m 66.Ca.1910.Boddekoetsen nog aanwezig Rede

lijk gaaf.MensL-n zouden persé wi l len blijven z i t t e n , indien ieder 
dubbel pand kri jgt ,en van binnen gemoderniseerd. 

4.Oude BIJKELE arbeiderswoningen in de Ie Groenstraat.Bij kantonge
recht n r . 5 ca . i860.Zeer r ede l i jke s t a a t . 

5.Verlengde Ticnds t raa t 42 t/m 48.Ca.1910.Gaaf.Centraal gelegen. 
6,TENSLOTTE de huizen in het KETZEGENGSKE. 
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