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Die Tiroler Bergsteiger

‘t Akkoordje

‘Ton prater Hans

S
A

M
E

N
 E T E N

 I
N

 D
E

 WIJK

De Notenkrakers

Haw ut
Hellemonds



01

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 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

Op de bovenverdieping kunt u de kunst-
werken die Cock de laatste jaren heeft 
geknipt en geplakt bewonderen. Het is ou-
derwets knipwerk en het materiaal bestaat 
uit foto’s uit het Eindhovens Dagblad.
Door te schuiven en te spelen met kleur 
en onderwerpen ontstaan er verrassende 
composities. Deze collages nemen u mee 
in de fantasie van Cock de maker.

Een collage heeft altijd een verrassingsaf-
fect, omdat de toevallige vondsten van 
materiaal op een nieuwe en onverwachte 
manier bij elkaar worden gevoegd.
Het is zeer de moeite waard om de col-
lectie van collages te komen bekijken, 
tijdens de openingsuren van de Fonkel, 
van maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en ’s avond van 19.00 
tot 21.00 uur. behalve vrijdags.

De toegang is gratis en er is een lift 
aanwezig.

Vanaf vrijdag 13 t/m 21 maart is de expositie te bezichtigen van
Cock	Scheerens met een collage met als thema Corona 2020 
met een knipoog

het	nieuwe	jaar	in!...

Zondag	8	januari	2023
met	de	Fonkel	&	Ver.	Wijkbeheer

U	bent	welkom	voor	de	Nieuwjaarsborrel,	
vanaf	14.00	uur	in	de	foyer

Fonkelend

De	Helmondse	band	“Haggle	Slagg”	zorgt	voor	gezellige	
muziek	uit	de	zestiger	en	zeventiger	jaren.
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Het is voor onze kookbrigade een 
uitdaging om de eerste keer van het 
nieuwe jaar en nog wel op vrijdag de 
dertiende een mooi en lekker buffet 
voor u op tafel te zetten, maar gezien 
hun al jarenlange ervaring lukt het 
deze keer ook weer.

Alleen welke gerechten er op tafel 
komen is voor onze koks een weet en 
voor u een verrassing, maar zoals altijd 
slagen ze er ook deze keer weer in een 
mooi menu samen te stellen.   

Het menu bestaat zoals altijd uit een 
goedgevulde kop soep, een uitgebreid 
buffet en een eenvoudig maar lekker 
nagerecht.

U bent welkom in de foyer vanaf 17.00 
uur en om 18.00 uur word de soep 
voor u ingeschonken, vervolgens word 
het buffet geopend en tot slot wordt  
het nagerecht geserveerd. 

Kaartjes à € 10,00 p.p. voor deze avond 
zijn te koop vanaf maandag 9 Januari 
bij de receptie.

Wij wensen u smakelijk 
eten en een gezellige 
avond toe.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 13	januari	2023

?
?
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presenteert

Zondag	15	januari	2023	| het Nieuwjaarsconcert van Zang en amusementsgroep 

De	Notenkrakers
Het eerste concert in het nieuwe jaar brengen de Notenkrakers in hun eigen home, de Fonkel, speciaal voor 
de trouwe fans, maar natuurlijk ook voor alle liefhebbers van het Nederlandse lied. Er staan weer veel mooie 
Nederlandse liedjes op het programma afgewisseld met leuke sketches en worden zoals altijd  begeleid door 
hun geweldige vaste band, dit alles onder de leiding van dirigente Willy van Oorschot.

U kunt weer genieten van de vele bekende liedjes waar mee u natuurlijk met hartenlust kunt meezingen, 
elke keer weer een gezellig muziek feest om mee te maken. 

De aanvang  is 14.00 uur 
de entree voor dit concert is gratis !! 

De theaterzaal is open vanaf 13.30 uur en vol	=	vol.
Wij wensen u een gezellige muziekmiddag toe.



03



04

In de carnavalstijd kunnen wij met 
“Samen eten” natuurlijk niet achter 
blijven en word dit een carnavaleske 
avond ook een avond met gezellige 
live muziek van de inmiddels bekende 
band  

Die	Tiroler	Bergsteiger	!!!
waarbij u onder het genot van lek-
kere gerechten ook kunt genieten van  
bekende Oostenrijkse en gemütliche  
Nederlandse melodieën. 
U bent zoals altijd welkom vanaf 17. 00 
uur in de foyer, u heeft dan voldoende 
tijd om een plaatsje uit te zoeken aan 
een van onze lange tafels.  

Om 18.00 uur starten wij met het ser-
veren van een lekker soepje, om 18.30 
uur openen wij het buffet met weer 
zoals u gewend ben met vele met zorg 
gemaakte gerechten. Om te eindigen 
met het nagerecht.

Eenmalig is de prijs van een kaartje 
€ 12,50 p.p. vanaf 31 januari te koop bij 
de receptie

Het beloofd weer een super gezellige 
avond te worden in de Fonkel.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 10	februari	2023
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CARnavaleske

Vind de bekende en fonkelende 
carnavals kletsavond plaats met 
kletsers en amusement en zoals altijd 
zorgen de Durbloazers voor de muzi-
kale ondersteuning. De presentatie is 
in handen van Lia Stoop.

Deze avond wordt georganiseerd 
door de Fonkel in samenwerking met 
de Rampetampers en licht en geluid 
is in handen van entertainersgroep  
HEG.

Vind de befaamde Oergezellige zit-
tingsavond van de Rampetampers 
plaats met totaal andere kletsers en 
amusement groepen als vorige avond, 
de muzikale ondersteuning is in han-
den van de Vlierländer Muzikanten 
en de vorst van de Rampetampers 
presenteert de avond.

Deze avond wordt georganiseerd 
door de Rampetampers in samenwer-

Kaartjes voor deze avond à € 12,00 
zijn de koop bij de receptie van de 
Fonkel en Primera De Luifel in winkel-
centrum de Bus en online op; https: 
www.ticketview.nl/shop/rampetam-
pers.

Met een passe-partout à € 20,00 kunt 
u beide avonden bezoeken. 

Zaal open om 19.00 uur

king met de Fonkel en de 
entertainersgroep Heg die het geluid 
en licht verzorgen.

Kaartjes voor deze avond à € 12,00 
zijn de koop bij de receptie van de 
Fonkel en Primera De Luifel in winkel-
centrum de Bus en online op; https: 
www.ticketview.nl/shop/rampetam-
pers.

Carnaval in de Fonkel	|	vrijdag	27	januari	2023 | aanvang 19.30 uur

Carnaval in de Fonkel	|	zaterdag	4	februari	2023 | aanvang 19.30 uur

Met een passe-partout à € 20,00 kunt 
u beide avonden bezoeken. 

Zaal open om 19.00 uur
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In de mooi versierde theaterzaal  treden voor u op de geweldige en 
bekende Helmondse liederentafel:

De Fonkel presenteert een 
CARnavaleske zondagmiddag 
29 januari 2023 | 14.00 uur

Hansjes wereld verandert“

Al met al beloofd het weer een gezellige muzikale middag te worden, 
waarbij u kunt genieten van vele Nederlandse meezing nummers en 

lachen met de klets van de altijd geweldige tonprater Hans.

Zij brengen vanmiddag een fantastisch carnavalsprogramma, speciaal 
samengesteld voor de Fonkel hoe kan het ook anders, alleen maar 

gezellige en bekende feestnummers.
Om het nog leuker te maken hebben wij voor u ook nog een bekende 

tonprater in de ton staan met zijn nieuwste klets:

Kaartjes à € 5,00 p.p. inclusief 1 consumptie, voor deze middag zijn te koop vanaf 
maandag 9 januari bij de receptie en voor aanvang van de middag. 

U komt toch ook !!!! en vol = vol

’t Akkoordje
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in de Fonkel al koken, hebben wij het 
volste vertrouwen er in, dat ze ook 
deze keer weer een mooi en lekker 
buffet met gevarieerd gerechten op 
tafel zetten. 

De carnaval is weer achter de rug 
en wij bevinden ons weer in rustig 
vaarwater, maar “eten in de wijk” gaat 
gewoon door. Onze vaste bezoekers 
kijken er weer naar uit, om een avond 
lekker te komen eten en gezellig te 
kletsen met bekende maar ook kennis 
te maken met nieuwe gasten aan onze 
tafels. 
Onze koks brengen vanavond een:

Surprise menu !!!!

Wat het allemaal wordt is voor ons ook 
niet bekend, maar gezien de ervaring 
van vele jaren dat ze als vrijwilligers 

Vanaf 17.00 uur bent u weer welkom 
in de foyer, rond de klok van 18.00 uur 
wordt de goed gevulde soep geser-
veerd en daarna gaat het buffet open 
vol met heerlijke surprises en natuurlijk 
sluiten wij af met een fris nagerecht.

Wilt u ook eens zo’n avond meemaken, 
probeer het gewoon, u zult er geen 
spijt van krijgen.

Kaartjes à € 10,00 p.p. 
zijn te koop bij de 
receptie vanaf 
dinsdag 28 februari

Samen	eten in de wijk | vrijdag 10	maart	2023
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Het repertoire is behalve enkele 
Brabantse nummers totaal vernieuw 
en uitgebreid met Engelse, Duitse, 
Nederlandse en zelfs Franse nummers 
een genot om er naar te luisteren en er 

kan natuurlijk ook op gedanst worden 
en mee zingen mag ook. In het voor-
jaar toen ze ook gespeeld hebben was 
het een plezant  feest.

Het is lekker warm in foyer en de drank-
jes zijn redelijk geprijsd, de soep is altijd 
heerlijk even als een broodje kroket of 
frikandel.

Bovendien treft u bij ons altijd vele 
bekende dus wat let u om op de win-
terse derde zondag in maart naar de 
fonkel te komen om er met zijn allen 
weer een leuk en gezellig  muziek-
middag van te maken.

De entree is € 5,00 p.p. inclusief een 
consumptie. de kaartjes zijn te koop 
vanaf donderdag 2 maart bij de 
receptie en bij aanvang van de 
middag.

Zondag 19	maart	| 14.00 uur | gezellige muziek middag met “Un	Bietje	Brabants”

Twee verschillende acts met ieder hun 
eigen stijl.

Een nieuwe en leuke variant waarin 
Voiceware zich laat horen. Samen met 
Jazzaphine uit Eindhoven wordt weer 
een muzikaal interessante en 
gezellige avond door hun verzorgd in 
de theaterzaal van de Fonkel.

Voor de pauze speelt Jazzaphine, met 
een unieke mix van jazz, funk en pop
De bandleden uit het Eindhovense 
hebben hun sporen verdient met 
studiowerk en concerten met 
bigbands en coverbands.

Na de pauze is het de beurt aan Band 
& Voices. De groep van 7 “voices” 
zingen meerstemmig maar staan ook 
als solisten hun mannetje en bren-
gen een zeer gevarieerd programma 
met swingende soul, lekkere blues, 
afgewisseld met pop en klein à ca-
pella werk en worden begeleid door 
achtkoppige band met een krachtige 
blazerssectie en gave percussie.

De aantrekkingskracht van beide acts 
deze avond is hun passie waar het 
plezier vanaf spat.

Zaterdagavond 4	maart	2023 | 20.00 uur | Band & Voices Voiceware en de band Jazzaphine   

Kortom het wordt weer een mooie, 
gezellige en bijzondere muziekavond.

Entree voor deze avond is € 5,00 p.p. 
kaartjes zijn te koop vanaf dinsdag 
31 januari bij de receptie tijdens de 
openingsuren van de Fonkel van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur.



De	agenda van de Fonkel | 8 januari t/m 31 maart 2023

Zondag 8 Januari 14.00 uur Nieuwjaarsborrel  Fonkel/ Ver. Wijkbeheer.

Vrijdag 13 Januari - Start expositie collages van Cock Scheerens .

Vrijdag 13 Januari 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Zondag 15 Januari 14.00 uur Nieuwjaarsconcert Notenkrakers. 

Vrijdag 27  Januari 19.30 uur  Carnavalsavond Rampetampers / Fonkel. 

Zondag 29  Januari 14.00 uur  Carnavaleske middag met ’t Akkoordje.

Zaterdag 4 Februari 19.30 uur Carnavalsavond Rampetampers / Fonkel. 

Vrijdag 10 Februari 18.00 uur Carnavaleske Samen eten in de wijk.

Zondag	 19	 Februari - Carnaval	Helmond	Fonkel	gesloten.

Zaterdag 4 Maart 20.00 uur Voiceware.

Vrijdag 10 Maart 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Zondag 19 Maart 14.00 uur de band “Un Bietje Brabants “.

Zaterdag 25 Maart 20.00 uur ‘t Zeevertejater Haw ut Hellemonds.

Van zaterdag 18 febr. t/m zondag 26 febr. is de Fonkel wegens krokusvakantie 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 7 maart 2023 via; j.terbeek@kpnmail.nl

De stichting die ijvert voor het 
behoud van het Helmonds dialect, 
brengt haar jaarlijks succesvol 
Zeevertéjater in de Fonkel.

Haw ut Hellemonds presenteert ook 
nu weer een avondvullend program-
ma met bekende en minder bekende 
Helmonders, die met een flinke doses 
humor hun poëzie, muziek, voor-
dracht, sketches of cabaret ten gehore 
brengen.

Zorg dat je er bij bent, het is echt de 
moeite waard, mits u natuurlijk het 
Helmonds dialect nog meester bent, 
want wij hebben geen ondertiteling.!

De entree kaartjes voor deze unieke 
avond à € 10,00 p.p. zijn te koop vanaf 
donderdag 2 maart bij de receptie  van 
de Fonkel.  

Zaterdagavond	25	maart	presenteert	
Haw ut Hellemonds“Ut Zeevertéjater”	
aanvang 20.00 uur

Haw ut
Hellemonds


