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Helmond, februari 2020 

 
Uitnodiging Vriendenbezoekdag Museum Helmond 
 
Beste Museumvrienden, 
 
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museum Helmond nodigt u van harte uit voor 
de Vriendenbezoekdag op zaterdag 11 april 2020. 
 
Wij heten u vanaf 11.00 uur welkom in het kasteel van Helmond, Kasteelplein 1. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
11.00 - 11.30 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee en dagvers gebak. 
11.30 - 12.45 uur: Rondleiding door Kasteel Helmond. 
12.45 - 13.45 uur: Gezamenlijk Lunchbuffet D’oude Huys in de Carel F. Wesselmanzaal.* 
13.45 - 14.15 uur: Lezing in de Carel F. Wesselmanzaal door kunsthistoricus dr. Ger Jacobs 
 over de meester-schilder uit Helmond: LUCAS GASSEL. 
14.15 - 14.30 uur: Wandeling van ongeveer 10 minuten naar Kunsthal Helmond. 
14.30 - 16.00 uur: Bezoek, op eigen gelegenheid, aan de tentoonstelling: 
 LUCAS GASSEL  Meester van het landschap 
 
Aanmelden voor deze Vriendenbezoekdag kan t/m 28 maart 2020, per e-mail via: 
info@museumvriendenhelmond.nl onder vermelding van het museum waarvan men Vriend 
is en de naam/namen en e-mailadres(sen) van de deelnemer(s). 
 

tarief Vriendenbezoekdag Lucas Gassel  Lunchbuffet * Betaling contant 
p.p. zonder Museumkaart € 12,50 inclusief € 12,50 € 25,00 
p.p.      met Museumkaart €   2,50 toeslag € 12,50 € 15,00 

 

 Het maximum aantal deelnemers voor deze Vriendenbezoekdag is 50. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museum Helmond, 
 
Daan Vlugt, voorzitter 
 

 

 www.museumhelmond.nl/vrienden 

 

Meesterlijk gevoel voor detail 
 

Ze zijn een lust voor het oog, de schilderijen 
van Lucas Gassel van Helmond. Hoe langer je 
naar ze kijkt hoe meer je ziet. Bergen die 
majestueus op de achtergrond prijken. 
Bomen en planten, geschilderd met een bijna 
meesterlijk gevoel voor detail. Ze groeien en 
bloeien in haast dromerige landschappen, 
bevolkt met talloze figuurtjes en mean-
derende riviertjes. 
 

←  Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte 



 
 

 
 

Eén museum  twee locaties  drie collecties 
Welkom bij Museum Helmond. Ontdek het bijna 700 jaar oude 
kasteelverhaal in de grootste waterburcht van Nederland, Kasteel 
Helmond. Beleef kunst en fotografie in Kunsthal Helmond. Een bezoek 
is een aanrader voor families, gezinnen, scholen en liefhebbers van 
kunst en cultureel erfgoed. 
Zie voor uitgebreide informatie: www.museumhelmond.nl 
 

 

 
 

Parkeren 
Parkeren (betaald) kan op circa 10 minuten lopen naar Kasteel Helmond of 2 minuten lopen 
vanaf de Kunsthal, in de overdekte parkeergarage Boscotondo aan het Frans Joseph van 
Thielpark. Bovengronds is (op zaterdag beperkt) parkeergelegenheid (betaald) aanwezig. 
Parkeren op het voorplein van het kasteel is niet toegestaan. 
 

Openbaar vervoer 
Kom je met de trein of bus naar Kasteel Helmond, raadpleeg dan OV reisinformatie of 9292.nl 
Kasteel en Kunsthal liggen op circa 15 minuten lopen van station Helmond. 


