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We n s t u v ro li jk e p a as d age n t o e !

Wij vieren dit 3de lustrum
het hele jaar door met tal
van extra festiviteiten, waarvan
wij u elke maand informeren via
ons blad “Fonkel in Beeld”
website www.defonkel.nl
en face-book
CORONA-VIRUS | Raadpleeg onze website voor het niet doorgaan van de evenementen
Prins Karelstraat 123 - 5701 VL Helmond - 0492 597444

Buurthuis ‘t Huukske
Willem Beringsplein 88		 54 23 78
Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Molenstraat 138		 52 12 17
info@bjbrabant.nl
Dierenambulance
Postbus 6109		 51 39 71
info@dierenambulancehelmond.nl
De Fonkel
Prins Karelstraat 123		 59 74 44
info@defonkel.nl
Gezondheidscentrum Leonardus
Weth. Ebbenlaan 131		 50 80 30
assistente@gcleonardus.nl
Huisartsenpraktijk Helmond Centrum
Sobrietasplein 101 		 52 45 65
Huisartsenpraktijk Pril
Sobrietasplein 201 		 38 84 90
Islamitisch Centrum
Blinkertsestraat 4c		 54 10 18
Klachten openbare voorzieningen
Gemeente Helmond 		 14 04 92
gemeente@helmond.nl
ODAC
Molenstraat 74A		 50 51 60
Wijkteam Helmond CentrumBinnenstad LEV-groep
Prins Karelstraat 123 		 59 89 87
Wijkteamhelmondcentrum-binnenstad@
levgroep.nl
LEV Opbouwwerkers
Rik Hollak		 06-14448871
rik.hollak@levgroep.nl
Harry Pieters		 06-40575792
harry.pieters@levgroep.nl
Parochie H. Lambertus
Tolpost 1 		 52 21 09
parochie@heiligelambertus.nl
Politie
Alarmnummer		 112
Wijkagent		 0900-8844
Binnenstad Centrum
maikel.van.dijk@politie.nl
Cindy van de Boogaard
Speeltuin St. Leonardus
Mgr. Swinkelstraat 		 53 35 40
info@speeltuinleonardus.nl
Stadshobbycentrum ’t Baken
P. van Leeuwenstraat 23 54 95 79
info@hetbaken-helmond.nl
Stadswachten
Weg o/d Heuvel 39		 84 59 70
toezichtenhandhaving@helmond.nl

Vrijdag 3 april a.s. | 20.00 uur.
opening schilderijexpositie van de schildersgroep

Simulart

Simulart betekend letterlijk:
Samen kunst maken.
Atelier Simulart is gevestigd in
“De Uilenburcht” de vroegere
meisjesschool“de St.Jozefgaarde”
aan de Prins Karelstraat 98 A, schuin
tegenover de Fonkel.
Atelier Simulart o.l.v. Willy Boetzkes
geeft op een laagdrempelige manier
teken- en schilderlessen, hierin zijn
verschillende mogelijkheden zoals:
Cursussen in tekenen ( ook volgens
methode Betty Edwards) en schilderen.
Verder kunt u ook terecht voor workshops met diverse thema’s voor verjaardag, familiedag, teambuilding, personeel en vrijgezellenfeestjes.
De kunstwerken die worden geëxposeerd zijn getekend en geschilderd
door onderstaande cursisten.
De expositie is dagelijks tijdens de
openingsuren van de Fonkel van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur te bezichtigen op de bovenverdieping van de Fonkel en er is een
lift aanwezig.

Henny Aben van Oosterhout, Ceciel
Adriaans, Astrid Ansems, Ferdy Batz,
Hans Boetzkes, Hellen den Boon,
Jolanda van Deursen, Edwin van
Ham, Petra Jansen, Dorrie van Kemenade, Wilma Kerkhof, Anja Kessels,
Theo van de Reek, Riky van Stiphout,
Michiel van de Velden, Arda Verhees
en Mariet van de Waarsenburg.
De opening vind om 20.00 uur plaats
in de ontmoetingsruimte ( Foyer) door
het onthullen van een van de kunstwerken die op de bovenverdieping
geëxposeerd worden.
Wij nodigen u uit om bij deze opening
aanwezig te zijn, waar onder het genot
van een kopje koffie of thee op een
leuke manier kunt kennis maken met
Willy Boetzkes en de cursisten.

Stichting LEV-groep - Hoofdkantoor
Penningstraat 55		 59 89 89
info@levgroep.nl
Turkse Moskee
Molenstraat 99		 55 21 58
BBS de Vuurvogel
Prins Karelstraat 127		 59 74 45
directie@bbsdevuurvogel.nl
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Woensdagmiddag 8 april | 14.00 uur

Leuke middag voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar uit de binnenstad
met Poppentheater Kris-Kras

Met poppenkast van
Jan Klaassen en Katrijn
Na de pauze brengt de goochelaar leuke goocheltrucs samen met de kinderen.
in de pauze is er ranja, fruit en ander lekkers voor de kinderen.

Entree = gratis | Zaal open 13.30 uur
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Samen eten in de wijk | vrijdag 10 april 2020 |

‘Doet wat hij wil’

Wij wensen u ook deze
keer een gezellige en
smakelijke avond!

SAME

De kaartverkoop à € 9,00 begint
maandag 30 maart vanaf 8.30 uur aan
de receptie.

Op vrijdag 10 april bent u vanaf 17.00
uur welkom in de ontmoetingsruimte
(Foyer) van de Fonkel en om 18.00 uur
beginnen onze vrijwilligers met het
serveren van de soep.
N

ETEN

WIJK

Onder een goed gevulde kop soep
komen ze in ieder geval niet onderuit
en natuurlijk ook niet onder een uitgebreid buffet en helemaal al niet onder
een lekker nagerecht.

Kortom ook het deze keer komt het
weer helemaal goed en gaat u weer
voldaan gevoel naar huis.

IN DE

U kent natuurlijk het gezegde “April
doet wat hij wil”, zo denken onze
koks er deze keer ook over, dus gasten
god weet wat ze ons voor schotelen.
Het is altijd wel smaakvol wat ze op
tafel brengen, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat het deze keer ook
weer goed komt.

Wij wensen u vrolijke paasdagen

Door de gevolgen van het Corona virus heeft de Fonfel besloten om de kaartjes ‘Samen eten ‘ van maart
te gebruiken voor april!

2de Paasdag,
maandag 13 april
Paasconcert van
’n Bietje Brabants
Aanvang 14.00 uur

Kom met zijn allen op de 2de paasdag naar de
Fonkel om samen met ons te genieten en te
dansen op de gezellige muziek van het Aarlis
trio ’n bietje Brabants, die hun repertoire geheel
vernieuwd hebben en tegenwoordig behalve een
paar Brabantse nummers, hoofdzakelijk
Nederlandse, Duitse en Engelse nummers ten
gehore brengen.
De middag begint om 14.00 uur en de entree is
natuurlijk gratis en de consumpties zijn zoals u
gewend bent redelijk geprijsd.
Ons motto : Kom naar de Fonkel dan maken wij
er met zijn allen een leuke en gezellige 2de Paasmiddag van.

De toegang = gratis.
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Zaterdag 18 april 2020 | 20.00 uur | Uniek optreden in de Fonkel van
Voiceware band & Voices uit Helmond & Popkoor Skoor uit Deurne
Voicewar Band &
Voices

U kunt op deze avond getuige zijn
van twee verschillende acts met ieder
hun eigen stijl!
Pop Skoor is een gezellige club
mensen met een gezamenlijke passie:
zingen.
Het uitgangspunt van het koor is kwaliteit, zowel in zang als presentatie en
het repertoire is veelzijdig; swingende
popsongs, mooie ballads en enkele
rocknummers en ze worden muzikaal
begeleid door hun eigen combo.
Skoor bestaat uit ongeveer 35 zangers
en zangeressen. Dit alles staat onder
de bevlogen leiding van dirigent Vera
Keijsers.

is een vocal group
met begeleidingsband met roots in
Mierlo en
Helmond en
brengen vanavond zeer
gevarieerd muziek
programma met
swingende soul,
lekkere blues
afgewisseld met pop en klein à capella
werk.

Voiceware staat garant voor een
vrolijke stemming met veel muzikaliteit.
De aantrekkingskracht van beide acts
deze avond is hun passie voor muziek
waarbij het plezier er van afspat.
Entree à 5.00 p.p. te bestellen via de
website: www.voiceware.nl of aan de
kassa bij aanvang van de avond.

De groep van 8
“voices” zingen
meerstemmig,
maar staan ook
als solisten hun
mannetje en
worden begeleid
door een achtkoppige band
met een krachtige
blazerssectie en
gave percussie.

Zondag 19 april 2020 | Gebruikte kinderkleding en speelgoedbeurs |
11.00 - 15.00 uur | In de Fonkel
Het aanbod van gebruikte kinderkleding en speelgoedbeurs is in de
Fonkel ook dit voorjaar weer groot.

Dus ik zou zeggen loop eens binnen
het is zeer de moeite waard en het is
bovendien wel eens leuk om tussen al
die spullen te snuffelen en is er wellicht
iets voor uw gading bij.
Alle ruimtes op de begane grond zijn
gevuld met tafels, met daarop veel
leuke en goede kinderspullen voor
weinig geld.

Maar u kunt ook gewoon even binnenlopen en een kop koffie drinken, het is
altijd gezellig in de Fonkel.
De toegang is gratis en om 15.00 uur
sluiten de deuren.
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Vrijdagavond 24 april a.s. presenteert de
Fonkel - Fiesta Fin de Mes - 20.00 uur
Iedere laatste vrijdag van de maand is er Fiesta Fin de Mes
(einde maand feest) bij de Fonkel. Een gezellige Salsa/Latin
avond in Tropische sferen.
Tijdens het feest van april zorgt DJ Son ervoor dat je alle
Latijns Amerikaanse ritmes zoals Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba en more kan beleven en uw avond de pan uit swingt.
Iedere maand een andere DJ en regelmatig hebben we
bij aanvang van de avond een gratis workshop. Zo hadden we
27 maart DJ Ariel Johnston en Ariel verzorgde tevens een gratis
workshop Salsa & Bachata aan het beginvan de avond.
Mocht u nog niet kunnen dansen en zou u het graag willen
leren, kom dan een kijkje nemen op onze Salsa, Bachata en
Kizomba lessen. Maandagavond beginners en dinsdagavond
dansles voor gevorderden. 6 en 7 april zijn onze GRATIS
PROEFLESSEN dus u bent van harte welkom.

Nodig vrienden en familie uit en kom gezellig
dansen bij de Fonkel. We gaan er een mooi feest
van maken!!
DE TOEGANG = GRATIS.

Zondag 26 april a.s.
Weer zo’n gezellige muziekmiddag
in de Fonkel | 14.00 uur

Dance On

Sixties Revival Band
Vanaf 14.00 uur kunt u weer terecht in de Fonkel om
er weer met vrienden en kennissen een gezellige
middag van te maken en te genieten en te dansen
op de muziek uit de zestiger en zeventiger jaren van
de vorige eeuw gespeeld door de Helmondse band
Dance On.
De toegang is gratis en onze consumpties zijn
vriendelijk geprijsd.
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In het kader van 15 jaar Fonkel organiseren wij tot aan
de zomervakantie een zestal extra festiviteiten en na
de vakantie komen wij terug met het programma voor
het najaar en winter.

Muziek in de ontmoetingsruimte (Foyer):
• Een leuke en gezellig 2de Paasmiddag 13 april met de muziek van ‘n Bietje Brabants met
een nieuw repertoire.
• Genieten en dansen op de muziek uit de zestigen zeventiger jaren gespeeld door de Sixties Revival Band “Dance On” op zondag 26 april
• Liefhebbers van de Oostenrijkse muziek kunnen hun hartje op halen op zondagmiddag 17
mei dan spelen en zingen de Klammsteiger muzikanten
Kindermiddag in de theaterzaal:
• Voor de kinderen uit de binnenstad in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar op woensdag 8 april het
poppentheater KRIS-KRAS
Muziek in de theaterzaal:
• “SAVANNAH“ een van de bekendste countrybands van Nederland, staat voor het eerst bij
ons op het podium op zaterdag 13 juni. Een unieke avond voor de vele countryliefhebbers
in Helmond.
• De dag daarop op zondag 14 juni iets heel anders, dan brengt de bekende Rimbo band
met leden uit Helmond en de hele regio samen met de liederentafel ’t ”Akkoordje” een
mooi en gezellig familie concert.
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De agenda van de Fonkel | April 2020
Maandag

3

April

20.00 uur

Opening Schilderij expositie.

Maandag

6

April

19.00 uur

Crea-Café.

Maandag

6

April

19.00 | 20.10 | 21.15

Proeflessen Salsa | Bachata | Kizomba.

Dinsdag

7

April

19.00 | 20.10 | 21.15

Proeflessen Salsa | Bachata | Kizomba.

Woensdag

8

April

14.00 uur

Kindermiddag 4 t/m 8 jaar.

Vrijdag

10

April

18.00 uur

Samen eten in de wijk.

Maandag

13

April

14.00 uur

Paasconcert ’n Bietje Brabants.

Zaterdag

18

April

20.00 uur

Voiceware Band & Voices en Popkoor Skoor.

Zondag

19

April

11.00 uur

Gebruikte kinderkelding & speelgoedbeurs.

Maandag

20

April

19.00 uur

Crea-Café.

Maandag

20

April

19.00 | 20.15 | 21.15

Salsa | Bachata | Kizomba dansles, beginners.

Dinsdag

21

April

19.00 | 20.15 | 21.15

Salsa | Bachata | Kizomba dansles, gevorderden.

Vrijdag

24

April

20.00 uur

Fiesta Fin de Mes, Salsa, Latin dansavond.

Vrijdag

24

April

20.00 uur

Spellenavond - Ver. Wijkbeheer.

Zondag

26

April

14.00 uur

Dance On - sixties Revival Band.

Vanaf maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei is de Fonkel wegens voorjaarsvakantie gesloten
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