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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

W o o r d 	 v a n 	 d e 	 v o o r z i t t e r
Beste Lezer,

Het nieuwe jaar 2022 begon door de corona maatregelingen niet best, zo kon 
o.a. onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel op de eerste zondag in januari weer niet door 
gaan zo ook de carnavals avond en de carnavaleske zondagmiddag die de Fonkel 
altijd organiseert, eveneens de door de Rampetampers georganiseerde carnavals 
avond en de kindermiddagen op carnaval maandag en dinsdag middag.

Gelukkig heeft de Fonkel wel op zondag 20 februari, toen de corona maatrege-
lingen wat versoepeld waren een gezellige en goed bezochte muziekmiddag 
georganiseerd met het optreden van de zanggroep “Oh Die “die een mooi pro-
gramma brachten met veel bekende songs in diverse talen en zoals het bij ons 
hoort Nederlandse meezingers, als intermezzo een optreden van de bekende 
tonprater Hans Verbaarschot die een prachtig en humoristisch verhaal bracht 
over vroeger, wat voor veel de bezoekers herkenbaar was.

De activiteiten commissie van de Fonkel ging er van uit dat op 25 februari alle 
maatregelingen zouden worden opgeheven, zodat wij een aantal activiteiten 
konden gaan plannen.

In dit blad vind u alle activiteiten en optredens die in bijna elk weekend plaats 
vinden. Aangezien er al enkele activiteiten plaats hebben gevonden voor dit 
blad verschijnt hebben wij ze toch vermeld, zoals de opening van de schilderij-
expositie op 4 maart en “Samen eten in de wijk” op 11 maart.

Wij hopen, zoals iedereen dat alles door kan gaan en dat corona weer geen roet in 
het eten gooit, zodat weer allemaal een gewoon en gezellig leven kunnen gaan 
leiden.

Wij zien u graag terug in de Fonkel, Jan Terbeek

Optreden van de groep ‘OH-DIE’ Tonprater Hans Verbaarschot

Vrijdag 4	maart	-14	april | 20.00 uur | schilderijexpositie van 
Antoinette	van	Dalen
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Na 2 jaar kunnen wij eindelijk de 
pannen weer op het vuur zetten. Het is 
weer even wennen voor onze kook-
brigade en daarom starten zij met een  
lekkere en uitgebreide 

‘Hollandse	Pot’
De meeste gasten die een kaartje 
hadden voor 12 november 2021 zijn 
gebeld, naar van sommige hadden wij 
geen telefoonnummer, maar die zijn 
natuurlijk ook welkom.

Wij beginnen zoals gebruikelijk met 
een goed gevulde kop soep, die word 
geserveerd, vervolgens is er een uit-

gebreid buffet met drie vlees- en een 
vis gerecht, aardappelen en groenten 
op diverse manieren bereid en tot slot 
een lekker nagerecht. 

U bent vanaf 17.00 uur welkom in 
de ontmoetingsruimte (foyer) en om 
18.00 uur beginnen wij met het 
serveren van de soep.

Er zijn nog enkele kaartjes à € 9,00  
beschikbaar aan de receptie vanaf 
maandag 7 maart.

Wij wensen u een gezellige en 
smakelijke avond toe.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 11	maart	2022
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Deze 6 koppige enthousiaste band 
heeft al diverse keren met succes  in 
de Fonkel opgetreden, zij brengen 
bekende klassiekers uit de jaren 60, 70 
en 80, maar ook minder bekende, die 
toch een “och ja “moment opleveren.

Het beloofd ook nu weer een gezellige 
muziekmiddag te worden. 

Kom naar de Fonkel, dan maken wij 
er met zijn allen weer een ouderwetse 
gezellige muziekmiddag van !!!

Entree € 3,00 p.p. met een gratis kopje 
koffie of thee.
Kaartjes zijn te koop vanaf maandag 7 
maart aan de receptie of ‘s middags in 
de foyer, (ontmoetingsruimte) voor het 
begin van de muziekmiddag.

Zondag 13	maart | 14.00 uur | speelt voor u de bekende Helmondse coverband

Zondagmiddag 20	maart | 14.00 uur | Spelen weer voor u 
’Un	Bietje	Brabants’ 

Deze al lang bestaande en bekende 
band uit Aarle Rixtel heeft haar reper-
toire helemaal aangepast aan deze 
tijd en brengen hoofdzakelijk Engelse, 
Duitse, Nederlandse en zelfs Franse en 
natuurlijk enkele bekende Brabantse 
nummers.

Dat alles op hun enthousiaste en 
gezellige wijze ten gehore.
De bandleden zijn op Basgitaar Ad van 
Eijk, Accordeon Frans Relou, Slagwerk 
en zang Willy van Extel en op gitaar en 
zang Tonny van der Els.

Kom naar de Fonkel om er samen met 
andere bezoekers, nu het weer moge-
lijk is, een gezellige muziekmiddag van 
te maken.

Bij binnenkomst staat er een kopje 
koffie of thee voor u klaar en onze 
consumpties zijn redelijk geprijsd.

Entree € 3,00 p.p. Kaartjes zijn te 
koop vanaf maandag 7 maart aan de 
receptie en zondag bij binnenkomst 
aan de foyer (ontmoetingsruimte)  
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Vandaag start na 2 jaar ook weer de 
gebruikte kinderkleding en speel-
goedbeurs weer op. Alle ruimtes op 
de begane grond ,zoals de theaterzaal, 
koffiekamer en de ontmoetingsruimte 
staan vol tafels met  aangeboden ge-
bruikte kinderkleding en speelgoed.
Sla uw slag en koop voor weinig geld 
leuke spullen voor uw kind.

Voor meer informatie bel of app:
Miranda 06- 22901053 
Anita 06-10130067 
Like ons facebookpagina: 
kinderkleding/speelgoed om op de 
hoogte te blijven. 
De deuren sluiten om 15.00 uur
De entree is gratis

Zondag	10	april | 2de hands Speelgoed en kinderkleding beurs | 11.00 tot 15.00 uur | Fonkel

Samen eten wordt deze keer een 
‘verrassing’, want bij het uitbrengen 
van dit blad was het nog niet bekend 
wat onze koks voor u in petto hebben, 
er is natuurlijk van alles mogelijk, want 
door de jaren heen zijn er al veel ver-
schillende thema’s voorbij gekomen. 

Maar wij hebben alle vertrouwen in 
onze koks, dus deze keer krijgt u ook 
weer een heerlijk en uitgebreid buffet 

voorgeschoteld inclusief een goed 
gevulde soepje en een lekker nagerecht.
Behalve het lekkere eten, treft u ook 
wellicht ook bekenden onder de 
andere gasten waardoor het een 
smakelijke, gezellige en gemoedelijke 
avond word.

Bent u nog nooit geweest, probeer het 
een keer, u krijgt er geen spijt van. 

Kaartjes à € 9,00 p.p. te koop vanaf 
dinsdag 22 maart vanaf 8.30 uur aan 
de receptie. 

Samen	eten in de wijk | vrijdag 8	april	2022
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Deze nieuw geformeerde band speelt  
voor het eerst in de Fonkel en hun 
vernieuwd repertoire bestaat uit 
Oostenrijkse muziek afgewisseld met 
bekende ‘Duitse Schlagers. 
Dit beloofd een gezellige Nederlandse 
/ Duitse / Oostenrijkse middag te wor-
den “mit bier, wein und gezang“ 

Liefhebbers van deze gemütliche 
muziek kunnen vanmiddag hun hartje 
ophalen en een dansje hoort daar 
natuurlijk bij.

Wij hopen u op deze middag te 
ontmoeten en een kopje koffie of thee 
staat voor u klaar!

Kaartjes à € 3,00 p.p. zijn te koop aan 
de receptie vanaf dinsdag 15 maart 
en bij aanvang van de middag aan de 
foyer (ontmoetingsruimte)

Zondag 3	april | 14.00 uur | Optreden van de band “Die	Tiroler	Bergsteiger”

In de ontmoetingsruimte (Foyer) vind 
vrijdag 15 april om 20.00 uur de ope-
ning plaats van de schilderijexpositie, 
waarvoor u van harte word uitgeno-
digd. U kunt dan onder het genot van 
een kopje koffie of thee kennis maken 
met Ruud, die voor het eerst zijn wer-
ken exposeert. Ruud is een geboren en 
getogen Helmonder.
Hij volgde ongeveer 10 jaar schilder-
lessen, tijdens die lessen heeft hij zich 
ook kunnen toeleggen op het non-
figuratief schilderen, het is boeiend en 
krijgt steeds meer zijn aandacht. Het 
gaat dan vooral om de compositie en 
een evenwichtig kleurgebruik.

KLEUREN, kleuren, kleuren……
Zoals in de oogverblindende etalages, 
bloemenkramen en carnavalsoptoch-
ten. Maar ook het frisse voorjaars groen 
en de herfstkleuren. Vrolijkheid en 
warmte via het penseel en paletmes 
met acrylverf op het doek zetten is zijn 
passie. Landschappen en bloemen 
zijn voor hem een geliefd onderwerp. 
Na het welkomswoord en de onthul-
ling van het eerste doek, gaat het hele 
gezelschap naar de bovenverdieping 
om samen met Ruud zijn werken te 
bezichtigen, tijdens de rondgang kan 
Ruud u de nodige uitleg en informatie 
geven over zijn schilderijen.

de expositie is van 15 april t/m 2 juni 
tijdens de openingsuren van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur te 
zien op de bovenverdieping van de 
Fonkel.

De toegang is gratis en er is een lift 
aanwezig. 

Vrijdag 15	april | 20.00 uur | Opening schilderijexpositie van Ruud	van	de	Vijfeijken
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Ter gelegenheid van haar 40 jarig 
jubileum viert de Brandweerkapel 
Helmond op vrijdag 29 april een 
muziekavond samen met de Blaas-
kapel De Kersenlanders uit Mierlo en 
Kapel Cesticka uit Blerick .

De brandweerkapel is 40 jaar geleden 
ontstaan uit de vrijwillige Brandweer 
Helmond, al die jaren heeft de kapel 
haar thuisbasis gehad in de brand-
weerkazerne in Helmond. Het muziek
repertoire is in die jaren wel enigszins 
veranderd. 

Van de carnavaleske muziek in de 
beginjaren speelt de kapel nu meer 
Böhmische, Moravische en Engeländer 
repertoire maar ook moderne blaas-
muziek onder leiding van Jo Oomen 
en repeteren in de Fonkel.

Ook word op deze avond afscheid 
genomen van de oud dirigent Harry 
Fransen, die 30 jaren de kapel heeft 
gedirigeerd. Harry is een jaar geleden 
gestopt i.v.m. zijn leeftijd. 

Door de corona maatregelingen was 
er niet eerder gelegenheid om een 
passend afscheid van hem te nemen.

Het programma van de avond ziet er 
als volgt uit:

20.00 - 21.00 uur | 
Blaaskapel de Kersenlanders uit Mierlo
21.00 - 21.30 uur | 
Blaaskapel Cesticka uit Blerick
21.30 - 23.00 uur | 
Brandweerkapel uit Helmond 

De muziekavond begint 20.00 uur 
en de toegang is gratis!

Vrijdag 29	april | 20.00 uur | muziekavond Brandweerkapel	Helmond

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

De Fonkel presenteert het avond-
vullend programma met 
bekende en minder bekende 
Helmonders, die met een flinke 
doses Helmondse humor hun 
poëzie, muziek, voordracht, sketches 
of cabaret ten gehore brengen.

Zaterdag 23	april	2022	presenteert | Haw	ut	Hellemonds | 20.00 uur “Ut	Zevertéjater“
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 
De entree bedraagt €10,00 pp.

De verkoop start op dinsdag 29 
maart vanaf 8.30 uur aan de 
receptie van de Fonkel.

Deze keer gaan onze koks hun uiterste 
best doen om er voor te zorgen dat er 
een uitgebreid en smakelijk 
‘Indisch buffet’ voor u klaar staat, met 
natuurlijk een heerlijke goed gevuld 
soepje vooraf om te eindigen met een 
fris toetje.

U bent zoals altijd welkom vanaf 17.00 
uur in de ontmoetingsruimte, nadat 
u hebt plaats genomen aan een van 
de tafels, word om 18.00 uur de soep 
geserveerd vervolgens wordt het 
buffet geopend, waar u kunt kiezen 
uit de vele gerechten. Het toetje word 
weer aan tafel geserveerd, waarna u 
nog even kunt na borrelen met uw 
tafelgenoten. Kaartjes â € 9,00  p.p. zijn te koop aan 

de receptie vanaf dinsdag 26 april .

Wij wensen u een gezellige en 
smakelijke avond toe.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 13	mei	2022
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Zaterdag	14	mei	|	20.00 uur
De	kaartverkoop	á	€10,00	aan	de	receptie	vanaf	dinsdag	12	april	2022

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	!!!	en	geniet	van	een	geweldige	show

Gestart als een drieman formatie en in-
middels is de band uitgebreid met een 
toetsenist en sindsdien is de sound en 
de band compleet.

Met een passie voor blues rock stap-
pen zij het podium op en geven 
genoeg ruimte voor harde bas, zware 
drums en vette gitaar solo’s.
De band bestaat uit: 

Silvan (leadzanger, gitaar) 
Mario (drums, zang) Jos (toetsen) en
Tom (bas gitaar). 

Ze spelen eigen nummers en covers 
van o.a.: John Lee Hooker, ZZ top, the 
Doors, Jimi Hendrix, .J. Cale, Cuby and 
the Blizzards en Muday Waters.

Kaartjes à € 5,00 met een gratis 
consumptie te koop aan de receptie 
vanaf dinsdag 3 mei.

Zondag 22	mei | 14.00 uur | Bluesrock van de band Ramble	Tamble | voor het eerst in de Fonkel

Helmondse liederentafel ’t Akkoordje 
treed na een lange periode. waarin 
niets kon of mocht weer op in de 
Fonkel.

Onder de bevlogen leiding van 
dirigent Frans Sijmens brengen zij een 
gevarieerd meerstemmig repertoire 
van Nederlandse en anderstalige lied-
jes die een feest van herkenning zijn 
en mensen in het hart raken.

Kwaliteit, sfeer en gezelligheid staan 
hoog in het vaandel en staan garant 
voor een middag muzikaal genieten 
met elkaar.

Kaartjes á € 3,00 incl. een kopje koffie 
of thee, zijn te koop vanaf dinsdag 10 
mei of voor aanvang van de middag.

U komt toch ook, dan maken wij er 
met zijn allen een gezellig Helmonds 
feestje van !!!

Zondag 29	mei | 14.00 uur | Liederentafel ’t	Akkoordje | Ze mogen weer!!!
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Over enkele weken begint officieel 
de zomer, dus de kookbrigade gaat 
voor u een ‘zomers	buffet’ samenstel-
len, wat het word is op dit moment 
nog niet bekend, maar het word weer 
lekker en uitgebreid, laat dat maar aan 
onze koks over.

U bent welkom vanaf 17.00 uur en de 
soep word om 18.00 uur geserveerd, 
waarna het buffet geopend word met 
heerlijke zomerse gerechten. Bent u nog nooit geweest, koop een 

kaartje en schuif gewoon een keer aan 
en geniet van het eten, de gezellig-
heid en het contact met onze andere 
gasten. 

Kaartjes â € 9,00  p.p. zijn te koop aan 
de receptie vanaf dinsdag 26 april .

Wij wensen u een gezellige en 
smakelijke avond toe.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 10	juni	2022
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Het thema is Filmmuziek: Schindlers 
List, Once upon a time in the West,
Gladiator en Da Vinci Code.

Onder leiding van dirigent Samuel 
Aguirre

De play in is het jeugdproject van 
Symfonieorkest Helmond-Venray en 
kunstkwartier.
Gevorderde leerlingen krijgen muziek 
en studeren die in met hun muziek-
docent.

Op drie donderdagavonden oefenen 
ze met het orkest en ook nog op zater-
dag in de Fonkel.

Als afsluiting van het project voeren 
de leerlingen samen met het orkest 
het programma uit.

Toegangsprijs € 5,00 en € 2,50 voor 
kinderen /studenten 

Geen voorverkoop, kaartverkoop aan 
de zaal.

Iedereen is van harte welkom !!!

Zaterdagmiddag 11	juni | 16.00 uur | Concert Play in symfonieorkest	Helmond-Venray	
samen met kunstkwartier

De al ruim 5 jaar bestaande
Helmondse band speelt voor het eerst  
in de Fonkel en brengen muziek uit 
de zestiger en zeventiger jaren van de 
vorige eeuw. 

Voor de bezoekers van de Fonkel zeer 
herkenbaar muziek, dus dat word 
weer genieten. 

De formatie bestaat uit : (Slag en solo 
gitarist) Peter Braat, (Drummer) Peter 
van de Laar, (Slaggitarist) William 
Aben, (Bassist) Jan Hurkmans, 
(Toetsenist) Hans Leijten.

Kaartjes á € 5,00 p.p. met een 
consumptie, te koop aan de receptie 
vanaf dinsdag 31 mei en voor aan-
vang van het optreden

Kom voor de vakanties beginnen 
nog een keer genieten van de band 
Sundown 

Zondag 26	juni | 14.00 uur | optreden van de band Sundown



De	agenda van de Fonkel | van 1 februari tot 23 juli 2022

Zondag 20 Februari 14.00 uur Zanggroep “Oh Die”.
Vrijdag 4 Maart 20.00 uur Opening Schilderijexpositie. 
Vrijdag 11 Maart 18.00 uur Samen eten in de wijk.
Zondag 20 Maart 14.00 uur Orkest “un Bietje Brabants“.
Zondag 3 April 14.00 uur Die Tiroler Bergsteiger.
Vrijdag 8  April 18.00 uur  Samen eten in de wijk .
Zondag 10  April 11.00 uur  2de hands Kinderkleding en speelgoedbeurs.
Vrijdag 15 April 20.00 uur Opening schilderijexpositie. 
Zaterdag 23 April 20.00 uur Het Zevertéjater.
Vrijdag 29 April 20.00 uur De Brandweerkapel.
Zaterdag 30 April gesloten t/m	zondag	8	mei	wegens	voorjaarsvakantie.
Vrijdag 13 Mei 18.00 uur Samen eten in de wijk.
Zaterdag 14 Mei 20.00 uur  Nijmeegs Amusements Orkest.
Zondag 22  Mei 14.00 uur  Ramble Tamble band.
Zondag 29 Mei 14.00 uur Liederentafel ’t Akkoordje.
Vrijdag 10 Juni 18.00 uur Samen eten in de wijk.
Zaterdag 11 Juni 14.00 uur  Helmond / Venray’s Symfonieorkest.
Zondag 26  Juni 14.00 uur  de  Sundown Band.
Vrijdag 8 Juli 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Van vrijdag 23 juli t/m zondag 4 september is de Fonkel wegens de zomer vakantie 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

Deze maand begint voor iedereen de 
zomer vakantie, de meeste mensen 
zijn vrij en vullen hun vakantietijd 
natuurlijk op hun eigen manier in. 

Sommige blijven om verschillende 
redenen gewoon thuis, anderen 
maken dagtrips in de regio of huren 
een huisje aan zee of in een vakantie-
park en anderen gaan met de auto of 
vliegen naar landen als Spanje, Frank-
rijk, Italië, maar zeker ook naar Turkije 
en Marokko.

Maar voor het zo ver is, gaan wij eerst 
nog een keer lekker eten in de Fonkel. 

Er word in ieder geval zomers gekookt, 
maar wat er op tafel komt op dit
moment nog niet bekend, het word 
zeg maar een ”verrassend vakantie menu”

Wij wensen u een fijne vakantie toe en 
zien u graag terug in september. 

Kaartjes á € 9,00 p.p. zijn aan de receptie 
te koop vanaf dinsdag 21 juni.

Wij wensen u een 
gezellige en smakelijke 
avond toe.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 8	juli	2022
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