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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 Centrum-
Binnenstad 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

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

Woord  van  de  voo rz i t t e r

Het aprilblad “Fonkel in beeld” 2020 is helaas op de plank blijven liggen, dus ook 
niet is uitgegeven, omdat in maart het coronavirus toe sloeg en alles op slot zette 
dus ook de Fonkel.

In de maanden juli en augustus werden de maatregelingen iets versoepeld waar-
door wij weer enkele activiteiten konden opstarten zoals op donderdag eten voor 
alleenstaanden en een drie tal optredens van troubadour Tonny Wijnands en 
zanggroep ”Oh Die” in de zaal voor maximaal 75 bezoekers. 

Na de vakantie namen de besmettingen weer toe en ging opnieuw alles op slot, 
na enkele tussentijdse versoepelingen, kreeg heel Nederland eind september 
groen licht om, weer open te gaan en de 1,50 meter afstand verviel, alleen de QR 
code controle werd ingevoerd maar nu gelukkig alle verengingen hun repetities 
hervatten en grote activiteiten in de zaal weer opgestart worden.

Het bestuur heeft, ondanks de Fonkel gesloten was, niet stil gezeten en voor het 
najaar o.a. een aantal activiteiten vastgelegd die in deze uitgave aangekondigd 
worden.
Ook is het bestuur bestaande uit 4 leden, Leo Vos, Ad Adriaansen, Jos van Bussel 
en Jan Terbeek uitgebreid met Marc van Hoof, Jeroen Smelt en Berry van Stratum 
zodat het bestuur nu compleet is.

Ook in het beheer van het wijkhuis hebben veranderingen plaats gevonden. Onze 
hoofdbeheerder Theo van Schijndel is met pensioen en Bianca Vriens is hem als 
hoofdbeheerder opgevolgd en zij wordt geassisteerd door beheerders Dina Costa 
da Silva en Angela van Zoggel. Wij wensen de dames veel succes. 

De afscheidsreceptie van Theo van Schijndel

Hoofdbeheerder Theo van Schijndel nam op 
vrijdag 17 september na 16 jaar afscheid van 
de Fonkel.

De druk bezochte receptie werd hem samen met zijn 
kinderen en kleinkinderen aangeboden door het be-
stuur van de Fonkel. 

Vele bekende waar Theo door de jaren heen contacten 
mee heeft gehad, zoals de Gemeente, de LEV-groep, 
verenigingen die bij ons thuis zijn en natuurlijk ook de 
vaste bezoekers van de vele activiteiten die in de 16 jaar 
hebben plaats gevonden, kwamen hem een ellenboog 
geven (de hand schudden mocht even niet) een praatje 

maken en daarbij als blijk van waardering hem een attentie overhandigde.

Bianca Vriens Angela van Zoggel Dina Costa da Silva

Vervolg pagina 2
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Vrijdagavond 22 oktober vind de 
opening van de expositie in de foyer 
plaats, waar wij u van harte voor uitno-
digen. 

U kunt dan kennis maken met Roswita 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Na het welkomstwoord en de 
onthulling van het eerste schilderij, 
gaat het gezelschap naar de boven-
verdieping om samen met de kun-
stenares haar werken te bezichtigen. 
Tijdens deze rondgang kan Roswita u 
natuurlijk de nodige uitleg en informa-
tie geven over haar werken.
Roswita is 63 jaar jong getrouwd, moe-
der van 3 kinderen en 2 kleinkinderen.
In haar jonge jaren was ze al bezig 
met tekenen, taalvaardigheden en 
knutselen en met van alles en nog wat. 
Het schilderen heeft ze pas ontdekt in 
2010.

Omdat ze graag wilde leren wat je 
allemaal met acryl verf kunt doen, is 
ze op schilderles gegaan bij Anne-
Marie Houthuijzen, een kunstenares 
uit Heeze, waar ze nog steeds lessen 
volgt. Daarnaast heeft ze workshops 
gevolgd in Eindhoven en Heerlen.
Haar inspiratie haalt ze grotendeels 
uit de natuur en haar elke keer weer 
versteld laat staan wat voor mooie 
kleuren er zijn. Lopen door een mooi 
landschap of kijken naar een waterval 
of de zee met een prachtig zonsonder-
gang, uren kan ze daar van genieten.

Zo probeert Roswita elke keer weer 
nieuwe technieken uit om haar inspi-
ratie op het doek over te brengen. 

De kunstenares hoopt dat de 
bezoekers veel plezier beleven met de 
resultaten die ze laat zien.

De expositie is gratis te bezichtigen 
van maandag 25 oktober tot 16 
december van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur op de boven-
verdieping van de Fonkel. Er is een 
lift beschikbaar.

QR code controle is verplicht

Schilderijexpositie van Roswita van Dongen
Van 22 oktober tot 16 december.

In Memoriam 

Op 1 oktober kregen wij het droevige bericht dat Henk ’s morgens plotseling na 
een kort ziekbed op 74 jarige leeftijd is overleden. 

Als vrijwilligers van de Fonkel organiseerden en presenteerden Henk samen met 
Martien al meer als 10 jaar en om de 6 weken een mooie en verzorgde nieuwe 
schilderijexpositie. 
Wij wensen zijn partner, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost in deze 
moeilijke tijd.

Bestuur en personeel Wijkhuis De Fonkel

Om 19.00 uur werd Theo samen met 
zijn kinderen, personeel en vrijwilligers 
uitgenodigd voor een afscheidsfeestje 
in de foyer. 

De muziek werd verzorgd door het duo 
Harry en Lenny en de Helmondse ton-
prater Rob Scheepers kwam nog even 
op bezoek, om Theo op zijn manier in 
het zonnetje te zetten. Het was een 
mooie afsluiting van het 16 jarige tijd-
perk van Theo.

Wij wensen en hopen dat Theo nog 
lang van zijn pensioen, zijn kinderen, 
kleinkinderen, zijn tuin en honden kan 
genieten. 

De afscheidsreceptie van Theo van Schijndel | vervolg
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De Fonkel presenteert weer zo’n gezellige muziekmiddag op 
zondag 24 oktober met ’n Bietje Brabants 
Aanvang 14.00 uur

Kom weer naar de Fonkel om samen 
met ons te genieten van de gezellige 
muziek van het Aarels trio, die hun 
repertoire geheel vernieuwd hebben 
en vandaag naast een paar Brabantse 
nummers hoofdzakelijk bekende 
Engelse, Duitse en Nederlandse ten 
gehore brengen.

Dans liefhebbers onder u kunnen ook 
weer hun hartje ophalen, want het 
mag weer.!!

Laten wij er met zijn allen weer een 
leuke en gezellige middag van maken,  
onze consumpties zijn zoals u gewend 
bent redelijk geprijsd.

De	toegang	=	gratis

QR code controle is verplicht

De stichting “Haw ut Hellemonds“ 
dat ijvert voor het behoud van het 
Helmondse dialect brengt haar jaar-
lijks succesvol zevertéjater. 

Sonja Adriaansen presenteert het 
avondvullend programma met 
bekende en minder bekende 
Helmonders, die met een flinke 
doses Helmondse humor hun 
poëzie, muziek, voordracht, sketches 
of cabaret ten gehore brengen.

Zorg dat je er bij bent, mits u het 
Helmondse dialect nog meester 
bent, want helaas hebben wij geen 
ondertiteling!

Zaal open vanaf 19.30 uur 

Entree kaartjes van het door corona 
uitgestelde zevertéjater van maart  
2020 zijn natuurlijk voor deze avond  
geldig.

De entree bedraagt €10,00 pp.

Zaterdagavond 30 oktober 2021 presenteert - Haw ut Hellemonds
“ Ut Zevertéjater “

 Aanvang 20.00 uur

De verkoop start op donderdag 14 
oktober vanaf 8.30 uur aan de 
receptie van de Fonkel.

QR code controle is verplicht

De Fonkel presenteert op zondag 31 oktober  
Bluesband Bgenda | Aanvang 14.00 uur

Ook de Fonkel heeft vanmiddag een 
bluesband op het podium staan.
Bgenda neemt u mee naar het verle-
den met een breed repertoire en de 
beste hits uit de jaren 70 en 80. 

Vijf doorgewinterde muzikanten 
delen samen hun passie voor muziek 
en willen onze bezoekers daarmee 
vermaken.

De muzikanten van de band komen 
uit Helmond en de regio.

De bandleden zijn Petry Martens (zang) 
Ad Kersten (pedal steel / zang) 
Jerry Vermeer (gitaar/ zang) Peter Mar-
tens (drum) en Peter Verberne (bas/ zang)

Het motto van de band is: 
What you see, is what you get, dus 
geen computers of midi maar 
gewoon echt live !!     

De	toegang	=	gratis

QR code controle is verplicht
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Tonny is een vaste gast in de Fonkel  
en bij elk optreden brengt hij onze  
bezoekers weer een prachtige show 
met nieuwe liedjes en luchtige 
conferences, die boeiend blijft van 
het begin tot eind. Waardoor iedereen 
met een lach op zijn of haar gezicht na 
afloop de zaal verlaat. 

Kent u hem nog niet, kom dan naar de 
Fonkel het is zeer de moeite waard en 
u bent een leuke middag uit geweest.                            

De	toegang	=	gratis

QR code controle is verplicht

Weer zo’n gezellige zondagmiddag in de Fonkel met de alom bekende 
troubadour Tonny Wijnands | zondag 7 november | aanvang 14.00 uur

Met het optreden van het alom 
bekende koor de notenkrakers bent u 
verzekert van een gezellig 
middagje uit, waarbij u kunt genieten 
en met hartenlust kunt meezingen 
met bekende Nederlandse liedjes die 
zij op het podium brengen afgewis-
seld met komische sketches.

De algemene leiding is in handen 
dirigente Willy van Oorschot.

Het belooft weer een leuke en 
gezellige middag te worden, waar u 
met plezier aan terug denkt. 

De zaal gaat open om 13.30 uur 
aanvang van het optreden is om 
14.00 uur 

De	toegang	=	gratis

QR code controle is verplicht

Zondagmiddag 21 november presenteert De Fonkel | De Notenkrakers 

Eindelijk na anderhalf jaar  kunnen 
wij de pannen weer op het vuur zet-
ten !!! 
Nu de corona maatregelingen ver-
soepelt zijn en interne veranderingen 
door gevoerd, zijn wij nu zo ver om 
elke maand voor u te gaan koken en 
mooie en vooral lekkere gerechten  
voor u op tafel te zetten. 

Deze eerste keer wil onze kookbrigade 
beginnen met de Hollandse kost. 
Welke gerechten het worden is op dit 
moment nog niet bekend, maar dat 
komt helemaal goed, daar kunt u op 
vertrouwen. Samen eten” bestaat altijd 
uit kop soep, een uitgebreid buffet 

met vlees- en visgerechten, aardappel-
tjes, diverse groentes en salades, afslui-
ten doen wij met een lekker toetje. 
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in 
ontmoetingsruimte (foyer) om plaats 
te nemen aan een van de lange tafels 
en een drankje nemen, om 18.00 uur 
word zoals altijd de soep geserveerd, 
waarna het buffet geopend word en 
wij eindigen met een lekker fris toetje.

Kaartjes voor bovengenoemd buffet 
koopt u bij de receptie vanaf dinsdag 
2 november prijs € 9,00 p.p.  

Voor de deelnemers die nog een 
kaartje hebben van 9 maart 2020

voor “Samen eten” verzoeken wij dit 
kaartje (s) om te ruilen ook vanaf 
2 november.

Wij wensen u een gezellige en smakelijke 
avond toe.

QR code controle is verplicht

Samen eten in de wijk | vrijdag 12 november 2021
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rDe datum staat vast, alleen weet onze 
kookbrigade nu nog niet welk thema 
het gaat worden. Er zijn mogelijk-
heden genoeg, om er maar enkele te 
noemen. Frans, Italiaans, Duits, 
Belgisch, Indisch maar ook ovenscho-
tels, stamppotten of koud / warm 
buffet. 

Er is keuze genoeg voor onze koks 
en wachten wel wat er op tafel komt, 
maar goed komen doet het!

U bent welkom vanaf 17.00 uur in de 
ontmoetingsruimte (Foyer) en wat er 
dan om 18.00 uur op tafel komt is voor 
ons allen een grote verassing .
Kaartjes à € 9.00 zijn weer te koop 
vanaf dinsdag 30 november bij de 
receptie vanaf 8.30 uur.

Toch wens ik u een gezellige en 
smakelijke avond toe.

Wij gaan er van uit de QR code 
controle ook dan nog van toepassing is!

Samen eten in de wijk | vrijdag 10 december 2021
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Carnaval 2022 de aftrap op 5 november
Opgelucht zij we, weg van de 1,5 meter. Dit wil zeggen dat 
we voorzichtig hopen dat carnaval 2022 op een normale 
wijze gevierd kan gaan worden.
Wij trappen dan ook af met de bekendmaking van de 
hoogheid op vrijdagavond 5 november 2021. Wie zal dit 
seizoen de scepter gaan zwaaien? Laat u verrassen en kom 
op 5 november naar onze residentie de Fonkel in Helmond. 
De toegang is gratis en voor alle leeftijden. Gelet op de 
huidige coronamaatregelen zal de avond beginnen op 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur en eindigen om 24.00 uur. Maar de 
eindtijd kan zomaar wijzigen als er weer een persconferentie 
van Mark en Hugo heeft plaats gevonden. Hou hiervoor onze 
website en onze facebookpagina in de gaten

Heeft onze Prins Ton d’n Urste wegens corona een jaar door 
mogen regeren samen mat zijn 14 schaduwprinsen- die vanaf 
deze dag weer doorgaan als lid van de raad van elf - dan zal 
Ton d’n Urste nog even laten zien dat hij ondanks het corona 
jaar nog steeds weet hoe je carnaval moet vieren.

Na ontvangst van de gastverenigingen zal hij nog eenmaal 
voorgaan in het feestgedruis, om vervolgens de artikelen beho-
rend bij zijn prinselijke waardigheid bij de voorzitter in te leve-
ren. Vervolgens zal dan de nieuwe hoogheid van de Rampetam-
pers, alweer de 57e aan de aanwezigen worden gepresenteerd.
Ook onze dansgroepen zullen laten zien dat ze het coronajaar 
hebben doorstaan en zich presenteren.
Als de nieuwe hoogheid bekend is, zal samen met de bezoeken-
de verenigingen en alle bezoekers een gezellig feest gehouden 
worden.

Iedere zondag met de perbeersels 
van 7 tonproaters 

2 oitperbeermiddagen op
De Fonkel presenteert

Zondag 12 & zondag 19 december | 14.00 uur

presentatie  
Bert van der Heijden

Iedereen die van een kei gezellige 
tryout middag houd is welkom. 

Zo ook familie en vrienden van de 
deelnemers

omlijst door de muziek 
van muziekkapel RAGAZZI

Zaal open vanaf 13.00 uur
De	toegang	=	gratis
QR code controle is verplicht



Almost Christmas
Is de titel van het eerste optreden van

Zanggroep Pabo 
Sinds de zanggroep repeteert op donderdag in de Fonkel

Zaterdag 18 december | 15.00 en 20.00 uur
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Zaterdag	13	november	|	20.00	uur
De	kaartverkoop	á	€7,50	aan	de	receptie	vanaf	25	oktober	2021

SHOWTIME

presenteert
Een spetterende muziek en lichtshow van het 

Nijmeegs Amusements Orkest

Het Nijmeegs Amusements Orkest (NAO) brengt al jaren lang  en ook dit jaar weer een wervelende muziekshow 
met 2 zangeressen en 2 zangers, showballet en lichtshow. Dit alles onder leiding van de bekende Helmondse 
dirigent Louis v.d. Waarsenburg.  Elk jaar een hoogtepunt in de Fonkel en uniek voor Helmond!    

Kom dat zien, kom dat zien !!!

Zanggroep Pabo is een allround zang-
vereniging die al sinds 1969 van zich 
laat horen.
De zanggroep bestaat uit ongeveer 
70 enthousiaste leden verdeeld over 
het Pabo-koor, Pabo-junior en de Pabo 
band. Zij repeteren wekelijks donder-
dags in de Fonkel.

Pabo is een unieke en bijzondere zang-
groep, de leden variëren in leeftijd van 
8 tot 50 plus en zo wel het Pabo koor 
als Pabo junior worden begeleid door 
de eigen vijf koppige Pabo band. 

De algehele muzikale leiding is in 
handen van Erik van Vugt en sinds juni 
2021 is Tina Brouwers de dirigente van 
Pabo-junior. 

Zaal open om 14.00 en 19.00 uur

De	toegang	=	gratis

QR code controle is verplicht



De agenda van de Fonkel | van 1 oktober tot 31 december 2021

Vrijdag 1 Oktober 09.00  - 17.00 uur Schilderij expositie Henk en Martien.

Zondag 10 Oktober 14.30 uur Zanggroep Oh Die | Foyer. 

Vrijdag 22 Oktober 20.00 uur 0pening schilderijexpositie Roswita v.Dongen.

Zondag 24 Oktober 14.00 uur Orkest “un Bietje Brabants“ | Foyer.

Zaterdag 30 Oktober 20.00 uur Zevertejàter  “Haw ut Hellemonds”.

Zondag 31  Oktober 14.00 uur  Bgenda bluesband | Foyer.

Vrijdag 5  November 20.00 uur  Prins bekendmaking Rampetampers | zaal.

Zondag 7 November 14.00 uur Troubadour Tonny Wijnands | Foyer. 

Vrijdag 12 November 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Zaterdag 13 November 20.00 uur Nijmeegs Amusements Orkest.

Zondag 21 November 14.00 uur De Notenkrakers.

Vrijdag 10 December 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Zondag 12 December 14.00 uur  Oitperbeermiddag tonproaters | zaal.

Zaterdag 18  December 15.00 | 20.00 uur  zanggroep Pabo | zaal.

Zondag 19 December 14.00 uur Oitperbeermiddag tonproaters | zaal.

Vanaf 23 december 2021 tot 9 januari 2022 is de Fonkel wegens Kerstvakantie gesloten

Fonkel in beeld
Heeft u Fonkel in beeld 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

Kopij voor Fonkel in Beeld, nr. 02, uiterlijk inleveren voor 10 november 2021 via; j.terbeek@kpnmail.nl

Vragen over coronavaccinatie? De GGD komt naar je toe!

In november openen we in Helmond een inlooppunt in deze wijk. Als je wil, kun je 
je hier ook je eerste prik halen.

Houd voor meer informatie de Facebook-pagina van Vereniging Wijkbeheer 
Binnenstad in de gaten.

Wijkhuis de Fonkel 
wense u fijne Kerstdagen & 

een voorspoedig en gezond 2022


