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Binnenstad in beeld
is een uitgave vanVereniging 

   Wijkbeheer Binnenstad
      Helmond

O n z e  w i j k ,  d a t  b e n  j i j !

Fraaie winterse sfeer beelden 
van het Weverspark

HELMONDO 2018
De Fonkel | vrijdag 26 januari | 16.00 uur

Foto: Frank van Dinter
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LEVgroep biedt haar diensten op 
verschillende locaties in de stad aan. 
Het sociaal team Helmond Centrum 
– Binnenstad is sinds juli 2017 op de 
volgende locaties bereikbaar:
Locatie Bindersestraat 
Bindersestraat 4, 5701 SZ Helmond
Buurthuis ’T Huukske
Willenberingsplein 88
Ingang Jan Stevenstraat 
Wijkhuis de Fonkel
Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond
Sinds oktober 2017 zitten wij in een 
andere vleugel van het gebouw. Via de 
receptie kunt u ons bereiken.

Wij draaien open inlopen waar u 
terecht kunt met u vragen, op:
dinsdagen van 9.00 - 11.00 uur 
Buurthuis ’T Huukske
woensdagen van 9.00 - 11.00 uur 
locatie Bindersestraat
donderdagen van 9.00 - 11.00 uur 
Wijkhuis de Fonkel

Op de dinsdagen hebben wij op locatie 
Bindersestraat een open inloop van 
13.00 - 15.00 uur voor vragen voor het 
sociale raadsliedenwerk. 
Onze digitale en telefonische bereik-
baarheid blijft ongewijzigd, namelijk:
Telefoon: 0492-598987 | E-mail: 
sociaalteamcentrum-binnenstad@
levgroep.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met uw vertrouwde contactpersoon 
of Marieke Arts, LEVnetwerker team 
Helmond Centrum-Binnenstad; 
06-48604503/marieke.arts@levgroep.nl

De Werklocaties van het LEVgroep team Helmond Centrum - Binnenstad

Zaterdag 20 januari 2018, 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur. | Entree:	Gratis	met	vrijwillige	bijdrage	|	www.voiceware.nl | www.pointwoodbigband.nl

Voiceware Pointwood Big Band

Concert Voiceware & Pointwood Big Band

De Fonkel organiseert ook 
dit jaar in haar mooi versierde 
theaterzaal weer een uitgebreide 
brunch met typische Brabantse 
gerechten, zoals bloedworst, 
balken brei, spek, zult en andere 
lekkere hapjes, natuurlijk begeleid 
door het bijbehorend entertain-
ment.

De Fonkel organiseert op zondag 21 januari - 11.30 uur een

Kaartjes	voor	deze	middag	zijn	te	
koop	vanaf	maandag	11	december	
bij	de	receptie.

De	entreeprijs	voor	deze	middag	is		
€	8,50	p.p.	

Brabantse Brunch Carnavalesk Brabantse Brunch Carnavalesk 
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Na het verassingmenu van januari en 2 
dagen voor het carnavalsspektakel los 
barst houden wij het in de Fonkel deze 
keer wat rustiger en zorgt er onze kook-
brigade voor dat er behalve een goed 
gevulde soep een uitgebreid en heerlijk 
ovenschotelbuffet op tafel staat.

De kaartjes ά € 9,00 voor deze avond zijn te 
koop vanaf maandag 29 januari elke dag 
tijdens de openingsuren van 8.30 tot 17.00 
uur aan de receptie van de Fonkel behalve 
in de weekends. 

U bent welkom vanaf 17.00 in de ontmoe-
tingsruimte van de Fonkel, rond de klok 
van zes serveren onze vrijwilligers de soep, 
vervolgens gaat het buffet open wij sluiten 
af met een nagerecht.

Wij wensen u een 
gezellige en een 
smakelijke avond toe. 

Samen eten in de wijk vrijdag 9 februari 2018
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De	officiële	opening	van	de	expositie	
vindt	plaats	op	vrijdag	23	februari	om	
20.00	uur	in	de	ontmoetingsruimte	van	
de	Fonkel.
Anne en het bestuur van de Fonkel nodigen 
u graag uit om bij deze opening aanwezig te 
zijn. Onder het genot van een kopje koffie/
thee kunt u met Anne en haar werken 
kennis maken, na de opening gaat ze met de 
bezoekers naar de bovenverdieping waar u 
haar geexposeerde werken kunt bekijken en 
Anne u des gewenst uitleg geeft waarom ze 
voor het onderwerp gekozen heeft en welke 
techniek ze heeft toegepast.

De expositie is dagelijks te bezichtigen tijden 
de openingsuren van de Fonkel van 9.00 
tot 17.00 uur en evt. ‘s avonds van 19.00 tot 
21.00 uur. op de bovenverdieping, er is een lift 
aanwezig.

Anne woont in Aarle  Rixtel en begon 15 jaar 
geleden  met schetsen te maken van dingen 
om haar heen en vervolgens ook mensen op 
papier en doek te zetten, waarbij hun klein-
kinderen natuurlijk een heel gelieft onderwerp 
zijn. 

Als ze wordt gevraagd om een portret te 
maken dan zoekt ze samen met de opdracht-
gever een foto/plaatje uit, maar ze zoekt wel 
altijd naar “net dat dingertje” wat een schilderij 
eigen maakt en een glimlach oproept. 
Meestal geschilderd in olieverf en voor het” 
lossere werk” met Acrylverf.

Anne heeft wel een cursus modeltekenen 
gevolgd maar is een zgn. autodidact en 
ontdekt nog elke dag nieuwe technieken. 
Tegenwoordig maakt ze ook met veel plezier 
objecten van keramiek bij het Hobbycentrum
 “het Baken “wat door de heel andere technie-
ken een grote uidaging is.

Wij wensen haar veel succes met de expositie   
en haar creatieve leven.

Schilderij en keramiek expositie van Anne  van der Ven - 23 februari t/m 5 april 2018

Kamermuziekcyclus Theo Driessen - Programma 2018

Zondag 4 maart 2018 - Raoul Steffani bariton & 
Aanvang: 15.30 uur Daan Boertien piano  

Uitgevoerd wordt van R. Schumann - Liederkreis opus 24, 
liederen van R. Strauss en J. Sibelius en van N. Muhly - The Last Letter.

De jonge bariton Raoul Steffani en pianist Daan Boertien bewijzen dat het romantische lied 
springlevend is en dat ook jonge musici de weg weten te vinden naar dit bijzondere genre. 
Logisch, want de bronnen waaruit dichters en componisten vroeger en nu putten voor hun 
liederen en muziek, zoals verliefdheid, onzekerheid, verdriet, woede en humor, borrelen er 
nog altijd lustig op los. 
Het duo kiest niet voor grote gebaren en drukke ensceneringen, maar voor de pure emoties, 
rechtstreeks uit het hart. Daarmee het publiek raken, is de tijdloze missie van dit duo. 
En ondanks hun jeugdige leeftijd wonnen zij al meerdere prestigieuze prijzen.

Zij staan eind april 2018 als Dutch Classical Talent-finalisten samen in de finale van Dutch 
Classical Talent 2017/2018. In het voorjaar van 2018 zullen zij liedrecitals geven op diverse 
podia, zoals in het Concertgebouw Amsterdam en in het Theo Driessen Instituut in Helmond.

losse verkoop €18,- | jongeren t/m 16 jr. €12,50
abonnementen: p.p. € 60,- | per 2 pers. €110,-
Info: 0492-529156 | 06.5397 3896 | 06.5501.9696
E-mail: aukje20@kpnmail.nl 
angelahenri01@gmail.com 
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl
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Op	vrijdag	3	november	2017	is	Prins	
John	d’n	Twidde	in	Residentie	de	
Fonkel	als	Prins	van	de	Rampetam-
pers	voorgesteld.	Dit	In	het	bijzijn	van	
zijn	echtgenote,	kinderen,		vrienden,	
bekenden	en	een	vijftal	bevriende	
carnavalsverenigingen.	Hij	volgt	Prins	
Koen	d’n	Urste	op. 

John van Lanen is 63 jaar jong is gehuwd 
met Marga en heeft 2 zonen. Hij werkt 
bij Ispa plastics in Helmond. Het motto 
voor deze carnaval; “Minder is Meer””. 
Prins John ziet u graag op de Carna-

Hij	is	er	weer,	de	oergezellige	
kletsavond	van	de	Rampetampers.	
Om	19.00	uur	gaan	de	deuren	open	en	
om	20.00	uur	start	het	programma. 

Evenals	vorig	jaar	houden	wij	de	
carnavaleske	jeugddisco	een	week	
voor	carnaval.	Hou	jij	van	dansen	en	
hossen	op	te	gekke	muziek	en	dan	ook	
nog	eens	lekker	verkleed?	Dan	is	onze	
jeugddisco	echt	iets	voor	jou.	

Lekker met je vriendjes en vriendinnetjes 
uit je bol gaan. Komen jullie allemaal 
verkleed? Dan wordt het een knotsgekke 
avond in de Fonkel. Er zijn ook enkele 
leuke prijsjes. 

Het programma staat onder 
leiding van DJ Gerard van 
Drive-in Show Geofietsia. 
Hij zorgt voor een gezellige 
carnavalssfeer.

Nieuwe Prins bij de Rampetampers

Oergezellige Kletsavond bij de Rampetampers op zaterdag 3 februari 2018

Carnavaleske Jeugddisco op vrijdagavond 2 februari

velske Disco voor de jeugd op vrijdag 2 
februari, de zittingsavond op zaterdag 3 
februari, en de kindermiddag op 
dinsdag 13 februari.

Prins John d’n Twidde wordt in zijn 
zware taak bijgestaan door Ceremonie-
meester Gerard, Burgemeester Bert, 
Vorst Koen en de wijze Raad van Elf met 
een geweldige Dansgarde en Show-
groep.
Voor info zie: www.rampetampers.nl of 
mail naar secretaris@rampetampers.nl 
tel 0492-51 72 10 

Op deze avond treden 
voor u op de kletsers 
Hans Verbaarschot, Rob 
Scheepers (Helmond), 
Cees Coolen en Jorlan 
Manders. Als amuse-
ment ziet u bij ons, 
Applaus Amusement 
en, ja u leest het goed, 
eenmalig en special 
voor de Rampetam-
pers, Dubbel Trubbel.
De muziek wordt ver-

zorgd door de Durbloazers. Het geluid 
op deze avond wordt mede verzorgd 
door de Helmonse Enterteenmunt Groep 

Het programma is bestemd voor kinde-
ren van de basisschool. 
Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur. 
Entree € 1,50 

Let op: Alleen kinderen uit groep 8 die 
een briefje van de ouders bij zich hebben 
mogen alleen naar huis. Voor alle andere 
kinderen geldt dat ze binnen opgehaald 
moeten worden. 

(HEG). Na afloop een gezellig bal in de 
foyer. Entree voor de gezellige avond 
slechts € 11,00. 

Voorverkoop via onze webshop, de 
receptie van onze residentie “De Fonkel” 
Prins Karelstraat 131, en Feestshop “de 
Ballon” Nieuwveld 13 in winkelcentrum 
de Bus.

Verder wensen wij iedereen een 
Carnavalesk 2018. Voor meer informatie 
www.rampetampers.nl en onze facebook-
pagina.

Maak a.u.b. niet de afspraak met uw kind 
dat het ergens buiten wordt opgehaald 
want dat kunnen wij niet controleren! En 
mocht uw kind onverhoopt eerder naar 
huis willen dan wat U hebt afgesproken, 
dan is het handig als uw kind een briefje 
met uw telefoonnummer bij zich heeft. 
Dan kunnen wij U even bellen om hem/
haar op te laten halen.

vervolg pagina 4
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Dit	jaar	niet	op	maandag-	maar	op	dins-
dagmiddag.	Het	zal	een	verbijsterende	
kindermiddag	worden,	waar	je	je	ogen	
uitkijkt	bij	Tim’s	Goochelshow.	.	

Hij vraagt ook kinderen om hem op het 
podium te assisteren. Vaak blijkt dan dat 
je zelf al bijzonder goed kan toveren. Dit 
zal leuk, grappig en vooral interactief zijn! 
Zing gallie dur ôk wir bai?

Ben je fan van onze dansgroepen? Ook 
zij zullen optreden. De Narretjes, de dans-
garde en de showgroep. Als dat geen 
groot feest wordt. Zelfs onze prins John 
d’n Twidde komt een bezoek brengen.

Naast de goochelaar als hoogtepunt 
van de middag is er ook een kleur-
wedstrijd. De kleurplaat vind je in de 

Kindermiddag op dinsdag 13 februari

Fonkel en op de website. Er zijn verschil-
lende leeftijdscategorieën om deel te 
nemen. Pak dus snel je kleur- en knutsel-

spullen en leef je uit. Tussen al deze leuke 
dingen, is er nog genoeg ruimte om te 
feesten, te springen en te dansen op al-
lemaal bekende muziek.

Tijdens deze middag zal ook de limo-
nade Fontijn zal weer spuiten en er 
zijn weer verschillende traktaties in de 
snoephoekjes meegebracht. 

Entree voor dit alles slechts € 3,00. De 
middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur

Meer bijzonderheden leest u in de Ram-
petamper die midden januari gratis bij 
in op de mat valt en natuurlijk op onze 
website www.rampetampers.nl en onze 
facebookpagina.

Een	alround	Bigband	met	een	breed	
repertoire	van	swing	en	latin,	tot	music	
en	Pop.	

De Thompson Bridge Band uit Grave is een 
regionale bigband, waarvan de naam verwijst 
naar de Thompson brug over de Maas bij 
Grave. De Amerikaanse luitenant Thompson 
leidde in 1944 de verovering van de brug bij 
Grave. Voor de band staat de brug symbool 
voor wat de muzikanten met hun muziek 
beogen: Verbinden.

De 28 leden tellende band kent sinds haar 
oprichting in 2006 een ongekend stijgende lijn 
in haar muzikale ontwikkeling. De repetities 
onder de professionele leiding van John 
Derks uit Druten, betekenen niet alleen veel 
plezier voor de bandleden bij de uitoefening 
van hun hobby, maar zij hebben inmiddels 
een uitgebreid en zeer gevarieerd repertoire 
opgeleverd.

Dit repertoire omvat zowel de evergreens van 
de bigbandmuziek zoals ‘In the Mood’, maar 
ook lekker swingende Latin nummers zoals 
‘Oye Como Va’ van Carlos Santana. 

Kaart verkoop  ά  € 5,00  p.p. vanaf maandag  
22 januari aan de receptie van de Fonkel 
tijdens  de openingsuren  9.00 tot 17.00 uur en 
‘s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanvang 20.30 uur - zaal open 19.45 uur.

Ook moderne bekende popnummers, zoals 
‘A night like this’ en Liquid lunch van Caro 
Emerald en ‘River deep mountain high’ worden 
met veel enthousiasme en plezier uitgevoerd. 
Daardoor blijft het altijd een verrassing om te 
horen wat er gespeeld gaat worden.

De zang wordt verzorgd door de zangeressen 
Dorie Cremer uit Arnhem, Marja Lemmers uit 
Nijmegen en Ab de klein uit Afferden.

Zaterdag 10 maart 2018 om 20.30 uur - Swingende muziekavond in de Fonkel met de
Thompson Bridge Band
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Darttoernooi 
Zondag 25 februari 2018
speltype 501- diverse prijzen

 • WIJKHUIS - BREDE SCHOOL • WIJKHUIS - BREDE SCHOOL • WIJKHUIS - BREDE SCHOOL • WIJKHUIS - BREDE SCHOOL •

presenteert

Aanvang 13.00 uur
Inschrijven vanaf 11.30 uur | zaal open vanaf 10.30 uur

minimum	leeftijd	15	jaar	-	inschrijfgeld	€	8,00

’Fonkel Open’
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Op	28	maart	2018	zal	er	een	reünie	
plaatsvinden,	voor	de	leerlingen	van	
de	6e	klassen	van	de	st.Jozefschool	in	
Helmond,	die	in	1957,1958	en	1959	deze	
school	hebben	verlaten.	

Toen 2 jaar geleden de tweede reünie 
plaats vond, bleek dit wederom zo een 
geweldig succes te zijn geweest, dat er 
meteen na afloop werd gevraagd door 
de deelnemers, om dit na 2 jaar nog eens 
over te doen. De dag bleek gewoon te kort 
te zijn geweest, om met iedereen bij te 
praten. 

Daarom heeft Henk van Dijk het draaiboek 
weer uit de kast gehaald , om samen met 
Jan Jacobs en Frans van de Leur, weer zo’n 
mooie reüniedag in elkaar te zetten op 28 
maart 2018. Was jij ook een van die klas-
genoten uit de klassen 6a, 6b of 6c die in 

juli 1957,1958 of 1959 de st.Jozefschool 
heeft verlaten, dan kun je een aanmelding 
doen. Op de foto staan de deelnemers van 
2 jaar geleden en de organisatie zou het 
fijn vinden als deze groep bij deze reünie 
nog groter zal worden en jij ook daar bij 
staat. 

Je kunt je  aanmelden, via het email-adres 
hkvdijk@gmail.com of via 06 447 947 23 
en na aanmelding wordt je de nodige 
informatie toegestuurd. 

De inschrijving voor deelname moet 
vervolgens vóór 1 maart zijn gebeurd.

Reunie st.Jozefschool Helmond

Stadstuin Helmond

Wij van Stichting Vrienden Stadstuin Hel-
mond zijn op zoek naar mensen uit deze 
wijk die het minder hebben en oudere 55 
+ en mensen die graag meewillen doen 
aan dit project “van je eigen Grond tot in je 
Mond”. 

Wil	jij	ook	lekker,	goedkoop	en	gezonde	
groenten	eten?

Wij leren jou hoe je ze moet telen en hoe 
je ze op gezonde wijze kunt bereiden. 
Je raakt niet meer de weg kwijt in alle 
gezonde groene wir war. Meld je dan aan 
voor deze cursus van 6 dagdelen “Van je 
eigen Grond tot in je Mond”. De lessen zijn 
verdeeld over het hele jaar zodat je van alle 
seizoenen wat meekrijgt.
De inhoud bestaat uit:
• 3 dagdelen beginnende moestuin cursus.
•  3 kook lessen over vitamines, wat zijn 

koolhydraten en winterkost.
Je leert dan hoe je je eigen groenten kunt 
bereiden en etiketten te lezen. 

De lessen zijn 3 uur en start eind maart. 
Wij vragen een kleine vergoeding voor de 
cursus is: €2.50 per les incl. materiaal X 6 
lessen

Crowdfunder: Wil je graag een ander 
helpen doe dan mee aan deze cursus. Door 
uw bijdrage (crowdfunding) kunnen 
mensen die het minder hebben en 
ouderen ook meegenieten van deze dag. 
Vergoeding die wij hiervoor vragen kunt u 
vinden op onze website.

Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u bellen naar 06-17436458 of kijk op onze 
website: http://www.stadstuinhelmond.nl/
stichingvrienden/grondtotmond.html

Nu het langzaam met het weer wat 
beter gaat, het al wat langer licht is en de 
temperatuur wat aangenamer wordt en  
over enkele weken de lente begint heeft 

onze kookbrigade besloten de gerechten 
daarop aan te passen en ze hebben nu 
voor het zonnige Italië gekozen. 
Nu denkt u misschien direct aan pasta’s, 
die horen er natuurlijk wel bij, maar maak 
u vooral niet ongerust want de Italianen 
hebben ook ander heerlijke gerechten, 
laat dat maar aan onze koks over. 

Wij beginnen met de soep, gevolgd 
door het buffet en wij eindigen ook deze 
keer met een toetje. 
Schuif aan en wij maken met zijn allen er 
weer een gezellige en smakelijk feestje 
van.

Vanaf maandag 26 februari zijn de kaart-
jes ά € 9,00 te koop aan de receptie van de 
Fonkel, van maandag t/m vrijdag  tijdens 
de openingsuren 8.30 tot 17.00 uur.

U bent welkom vanaf 17.00 uur in de ont-
moetingsruimte van de Fonkel, de avond 
begint om 18.00 uur. 

Wij wensen u een 
gezellige en 
smakelijke avond toe!

Samen eten in de wijk vrijdag 9 maart 2018
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De agenda van de Fonkel voor februari en maart 2018

Binnenstad in beeld
Heeft U ons wijkblad niet ontvangen geef het even per mail door en het wordt alsnog bezorgd, maar u kunt ook altijd een exemplaar ophalen 
bij de receptie van de Fonkel. Mailadres; j.terbeek@kpnmail.nl | Redactie - Jan Terbeek | Foto’s - Gerrit Jacobs, Jan Terbeek | Layout - Leonardo Belloni

Vrijdag 2  Februari 19.00 uur Carnavaleske jeugddisco Rampetampers. 
Zaterdag 3  Februari 20.00 uur Kletsavond Rampetampers.  
Maandag 5  Februari 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.
Vrijdag 9  Februari 18.00 uur Samen eten in de wijk.
Dinsdag 13  Februari 14.00 uur Tim’s Goochelshow, dansgroepen van 
    de Rampetampers.
Maandag 19  Februari 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.
Zondag 25  Februari 13.00 uur Darttoernooi.
Maandag 26  Februari 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè .
  Maart 2018
Maandag 5  Maart 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.
Vrijdag 9 Maart 18.00 uur Samen eten in de wijk.
Zaterdag 10  Maart 20.30 uur De Thompson Bridge Band uit Grave.
Maandag 12  Maart 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.
Maandag 19  Maart 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.
Donderdag 22  Maart 19.00 uur Jaarvergadering Huurders Belangen 
    Vereniging Woonpartners.
Zaterdag 24  Maart 20.00 uur Zeevertejater Haw ut Hellemonds.
Maandag 26  Maart 19.30 | 20.00 uur Kienen Rampetampers | Crea cafè.

Heemkunde Helmont 


