
Al 75 jaar de Outdoorspecialist van de regio! 

 

Al 75 jaar staat Adventure Store bekend om zijn kennis, service en enorme collecties in 
wandel- en bergschoenen van de beste merken, zoals Meindl, Hanwag, Lowa, Gripsort, Tecnica 
en On. Stuk voor stuk premium brands met het beste comfort, pasvorm, specifieke leesten 
voor elke voet.  

Zoals Hallux Valgus, Straight Fit, Narrow Fit en Alpine Wide leesten. Onze wandelafdeling is zeer 
uitgebreid met een totaal van 400 m2 wandel- en bergschoenen. Daarnaast heeft Adventure Store 
een testparcours om uw schoenen uit te proberen onder diverse omstandigheden. Tevens is er  een 
Sidas Footlab van 25m2. Hier kunnen wij uw voetvorm, lengte en breedte en drukpunten geheel 
analyseren. 

Adventure Store sinds 1947-2022 

De geschiedenis van Adventure Store in Helmond begint in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, toen Nederland nog in het teken van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt 
aan herstel van de economie, maar nog altijd was er grote schaarste aan bepaalde dingen, 
zoals met name kleding. 

Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 
venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die tijd en zo ontstond er een groeiende handel in 
militaire kleding, als oplossing voor dit tekort. De depots lagen er immers vol mee na de oorlog. 
Hendrik Lammers reed regelmatig in zijn wagentje van Helmond naar Amsterdam, op zoek naar 
bruikbare militaire spullen. Veel van deze kleding moest gerepareerd worden, waar  Hendriks 
echtgenote zich mee bezig hield.  

In een kamer op de 1e verdieping van zijn woonhuis op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout, startte Hendrik 
de USA Shop en verhandelde daar militaire kleding en goederen. Het werd een succes en vele 
werklieden gingen dagelijks de trap op naar het “winkeltje” op de 1e etage.  Daarop besloot Hendrik 
een magazijn annex winkel te bouwen in de tuin achter zijn huis, bereikbaar voor klanten via het pad 
direct naast de woning.  In de loop der jaren werd het assortiment uitgebreid met meer werkkleding als 
overalls en werkbroeken. 



 

Eind jaren 60 kwam zoon Henk Lammers in het bedrijf. Toen in 1973 op het aangrenzende perceel 
achter het magazijn het pand van een toenmalige autobedrijf vrijkwam, besloot Henk dat over te 
nemen. Er was meer ruimte voor opslag en uitstalling en de klanten konden de winkel betreden via de 
nieuwe ingang aan de Kastanjehoutstraat.  Nog eens 15 jaar later werd er en stuk aangebouwd en 
kreeg de USA Shop het uiterlijk welke heden ten dage nog altijd herkenbaar is. 

In de legerdump-branche ontmoette Henk ook handelaren in kampeerartikelen. De mensen waren 
zich steeds meer en meer vakanties gaan permitteren,  voornamelijk kampeervakanties. Wat begon 
met weekendjes weg in de legertentjes van na de oorlog, werden langere vakanties in eigen land en 
net over de grens en er kwam meer vraag naar de luxere bungalowtenten. Henk Lammers had de 
handelsgeest van zijn vader en breidde logischerwijze het assortiment uit met tenten en allerhande 
kampeerartikelen. De USA Shop werd een klein warenhuis, waar naast de toen nog altijd zeer 
populaire legerdump, van alles en nog wat te koop werd aangeboden.   

Het kamperen bracht vele buitenactiviteiten met zich mee, vooral het wandelen werd een terugkerend 
onderdeel van de gezinsvakanties. Dus ook wandelschoenen werden toegevoegd aan het assortiment 
van de USA Shop, de winkel die een begrip werd in Helmond en omstreken. 

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw ging Henk Lammers op zoek naar een waardige 
opvolger, iemand die naast ondernemers- en handelsgeest ook een flinke dosis werklust in zich had. 
Iemand met hart voor de zaak, met oog voor de klant en vooral iemand die innovatief zou zijn.  



 

Deze persoon vond hij in Theo van Houts, die regelmatig bij de USA Shop kwam als accountmanager 
in kampeerartikelen. Theo nam de zaak over op 1 januari 1997. Direct werd er van koers veranderd 
met de inbreng van premium outdoor merken en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de winkel 
uitgegroeide tot dé specialist op het gebied van wandelen, outdoor, running, hiking en biking met altijd 
voorraad van elk artikel. Onder het mom van “je moet mee gaan met je tijd” werd de naam USA Shop 
gewijzigd in ADVENTURE STORE, een naam die beter paste bij de nieuwe veranderingen en 
collecties. 

De winkel die jarenlang in Helmond en omstreken bekend stond als dé winkel waar je moest zijn voor 
de militaire legerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé winkel waar je moet zijn voor je outdoor en 
reisartikelen en heeft grote bekendheid op het gebied van wandel- en bergschoenen in de hele regio! 

Wanneer je aan Theo van Houts vraagt waar hij voor staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas 
tevreden als de klant tevreden is! 

 


