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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 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

Na	de	vakantie	zijn	de	openingstijden	van	de	Fonkel	gewijzigd:

van Maandag t/m Donderdag  overdag van 9.30 tot 16.00 uur
 ‘s avonds van 19.00 tot 23.00 uur  
Vrijdag overdag van    9.30 tot 16.00 uur
 ’s avonds gesloten.
Zaterdag en Zondag  open alleen voor grote activiteiten

Geachte Lezer,
Door allerlei omstandigheden is het niet gelukt ons blad begin september uit te 
brengen. Daarom geven wij hieronder een verslag van de 3 evenementen die in 
september hebben plaats gevonden.

Zondag 4 september
Het eerste evenement na de vakantie was het wijkfeest rondom en in de Fonkel 
georganiseerd door de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad, met medewerking 
van De Fonkel, LEV groep Helmond, We Care, Gemeente Helmond, Corporaties 
Woonpartners, Volksbelang en het Woonbedrijf.

Het wijkbeheer kan terug kijken op een 
geslaagde en zonnige dag met veel 
bezoekers, buiten stonden veel kraam-
pjes waar de binnenstad bewoners hun 
spullen konden uitstallen, aanprijzen en 
verkopen.

De foyer van de Fonkel was ingericht 
met tafels voor de corporaties en andere 
verenigingen en instellingen, die de be-
zoekers van de nodige informatie heb-
ben kunnen voorzien. In de theaterzaal 
waren regelmatig muziek optredens en 
buiten was een terras en optredens van 

o.a. het kindercircus Jacona en demon-
straties van Pencak Silat, een stijlvolle 
Indonesische vechtsport. Zo’n wijkfeest is 
in ieder geval voor herhaling vatbaar.  
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Alle ruimtes op de begane grond, 
zoals de foyer, theaterzaal en koffie 
kamer zijn gevuld met tafels vol met 
gebruikte kinderkleding en speelgoed, 
wat voor schappelijke prijzen word 
aangeboden.  
Het is altijd de moeite waard om even 
binnen te lopen, zeker nu de prijzen 
van alles wat u koopt fors oplopen en 

met Sint Nicolaas en Kerstmis in het 
vooruitzicht.

Voor meer informatie bel Miranda tel 
06 22901053 of Anita 06-10130067

De entree is gratis en om 15.00 uur 
sluiten de deuren.

Zondag 9	oktober 2022	| 11.00 - 15.00 uur | 2de hands kinderkleding en speelgoedbeurs

Om 14.00 uur stonden de Notenkra-
kers voor het eerst na bijna 3 jaar 
weer op het podium van de Fonkel. 
Zij brachten een prachtige show met 
een aantal verrassende nieuwe liedje 
en leuke sketches. 

Begeleid door hun eigen geweldig 
orkest, met de accordeonist (zon-
der de andere orkestleden te kort 
te doen) in de hoofdrol en dat alles 
onder leiding van de dirigente Willy 
van Oorschot. 

Zowel de koorleden als de vele 
bezoekers hebben er samen een 
geweldige muzikale middag van 
gemaakt een feest om naar te kijken 
en te luisteren. SUPER!!!

Ook wil ik onze  beheerders en 
vrijwilligers bedanken, mede door 
hun inzet is deze geslaagde en druk 

bezochte muziekmiddag uitstekend 
verlopen.

Zondagmiddag 18 september

Vond de opening van de eerste expo-
sitie van schilderijen na de vakantie 
in de foyer van de Fonkel plaats, er 
was veel belangstelling van familie, 
vrienden collega’s en bekende van de 
2 exposanten;  

Fatima Smajlovic & Jan van den Heuvel

Beide hobbyisten hebben hun eerste 
jaren hun kennis hebben opgedaan 
in de stadshobbycentrum in Helmond 
en Eindhoven en zich daarna verder 
bekwaamd door allerlei cursussen te 
volgen in Eindhoven en Tilburg. 

Beide zijn ook nog actief als vrijwilliger, 
Fatima geeft instructies bij kunstgroep 
bij het Saam in Geldrop en Jan als be-
geleider bij het schilderen van mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel .

Na het openingswoord van de voor-
zitter van de Fonkel, werd het eerste 
doek onthult door beide exposanten 
en vervolgens ging het heel gezel-
schap naar de bovenverdieping om 
alle schilderijen te bekijken en te 
bewonderen en waarbij Fatima en Jan 
vragen van de bezoekers betreffende 

technieken verf enz. hebben beant-
woord.

Na een borreltje beneden aan de bar 

vertrokken de bezoekers rond de klok 
van tien weer tevreden huiswaarts.

De expositie is nog te bezichtigen tot 
27 oktober, van maandag t/m vrijdag 
op de bovenverdieping van de Fonkel 
tijdens de openingsuren van 9.30 tot 
16.00 uur. Er is een lift aanwezig.

Vrijdag 16 september



om 18.00 uur met een soepje, ver-
volgens gaat het goed gevuld buffet 
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Enkele dames van onze kookbrigade 
zijn nog op vakantie, dus als ons blad 
verschijnt is er nog niets bekend, dus 
het word: 

Van	alles	wa	!!!
Dus dan zit het altijd goed en wellicht 
hebben de dames lekkere gerech-
ten ontdekt en gegeten en staan die 
vrijdag op het buffet, maar het kun-
nen ook gewone Hollandse, Duitse, 
Belgische of Spaanse gerechten zijn. 
Wij moeten het gewoon afwachten, 
maar gaan er zoals altijd van uit dat 
alles uitstekend smaakt. De soep die  
geserveerd word, vooraf gaand aan 

het buffet is door Peter gemaakt, dus 
dat zit altijd goed, we sluiten zoals 
altijd met een lekker fris nagerecht.  
Kortom we gaan er ook deze keer 
gewoon voor, dus koop een kaartje en 
geniet van het gezelschap en het eten.

Kaartjes à €10,00 zijn te koop vanaf 
dinsdag 27 september aan de receptie 
van de Fonkel tijdens de openingsuren 
van 9.30 tot 16.00 uur.

We maken er met zijn allen weer een 
gezellige en smakelijke avond van.

Samen	eten in de wijk | vrijdag 14	oktober	2022
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Na 2 corona carnavalsjaren gaan wij 
hopelijk een coronavrij 2023 tegemoet.

Dit trappen wij af op vrijdag 4 novem-
ber met onze bevriende verenigingen 
maar ook met iedereen die erbij wil 
zijn op een spectaculaire manier af. 
Kosten nog moeite zijn gespaart voor 
deze avond die om 20.00 uur begint.
Het DJ feest duo Jip en Jan is het 
leukste verkleed, meezing en dans-
spektakel van Nederland!
Twee knotsgekke dj/entertainers ver-
zorgen vele live gezongen acts waarbij 
ze zich verkleden als de betreffende 
artiest of iets wat daar op lijkt en ook 
het publiek wordt volop betrokken bij 
deze unieke en zeer interactieve show!!

Dus vrijdag 4 november vanaf 20.00 
uur is onze residentie De Fonkel 
“the place to be” en de toegang is 
HELEMAAL GRATIS!

Lid worden.
Heeft u na dit coronatijdperk weer 
energie en houdt u van gezelligheid, 
wordt dan ook lid van deze gezellige 
vereniging.
Samen hebben wij Corona onder 
controle gekregen dus kunnen we ook 
samen feesten.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of 
secretaris@rampetampers.nl 
Facebook: 
www.facebook.com/rampetamper

Vrijdag 4	november	2022	| 20.00 uur | aftrap carnaval 2023 van de Rampetampers

Aangezien ik nog geen informatie heb 
door gekregen ,wat onze kookbrigade  
deze keer voor ons in petto heeft word 
het wat mij betreft:

‘Wat de pot schaft‘

Ze hebben nu de tijd om er over na te 
denken waarmee de potten gevuld 
worden, maar gezien hun ervaring 
komen er nu ook keer weer lekkere 
gerechten op het buffet staan.
Het menu is zoals altijd, wij beginnen 

open en wij sluiten af met een fris 
nagerecht. U bent welkom vanaf 17.00 
uur in de ontmoetingsruimte en kies 
een plaatsje aan onze lange tafels, wij 
wensen u een gezellige en smakelijke 
avond toe

Kaartverkoop à € 10,00 p.p. vanaf 
dinsdag 1 november aan de receptie van 
de Fonkel, tijdens de openings
uren van maandag t/m 
vrijdag van 9.30 tot 
16.00 uur. 

Samen	eten in de wijk | vrijdag 11	november	2022
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Zaterdag	12	november	|	20.00 uur
met	zangers,	zangeressen,	showballet	en	lichtshow	

o.l.v.	de	bekende	oud	Helmonder	Louis	van	den	Waarsenburg	

‘ITS	SHOWTIME‘

presenteert
met een spetterende jubileum muziekshow  

Nijmeegs Amusements Orkest

Zij brengen een zeer gevarieerd muzikaal programma met: klassiekers, swing, pop en musical, 
het NAO is van alle markten thuis! 

Kortom een avond vol show, waarbij u niet stil kunt blijven zitten.
Viert u dit feestje met ons mee?  

 
Elk	jaar	een	hoogtepunt	in	de	Fonkel	en	uniek	in	Helmond

kaartjes zijn nu al te koop à 10,00 aan de receptie of bar, tijdens de openingsuren van de Fonkel van 9.30 tot 16.00 uur

Wie kent ze niet!! Al 28 jaar is ’t 
Akkoordje een begrip in Helmond en 
de regio. Na een succesvol optreden in 
dit voorjaar in een volle foyer, staan ze 
nu op het podium van de theaterzaal. 
Ze kunnen putten uit een repertoire 
van ruim 100 liedje, waardoor ze voor 
elke gelegenheid een passend pro-
gramma kunnen samenstellen. 

Zo ook voor de Fonkel, zodat iedereen 
kan genietenen van mooie luisterlied-
jes. evergreens en meezingers, onder 
de bevlogen leiding van dirigent Frans 
Sijmens en begeleid door hun vaste 
en uitstekend orkest. Kwaliteit, sfeer  
en gezelligheid staan hoog in het 
vaandel en staan garant voor een mid-
dag muzikaal genieten met elkaar.

U komt toch 
zeker ook, dan 
maken wij er met 
zijn allen een ge-
zellig Helmonds  
feestje van.
Kaartje à € 3,50 
inclusie een gra-
tis kopje koffie of 
thee, zijn te koop 
vanaf dinsdag 1 
november aan de 
receptie, tijdens 
de openingsuren 
van de Fonkel van 9.30 tot 16.00 uur, 
of ’s middags voor de aanvang.

Daarnaast organiseren ze 4 x per jaar 
een liederentafel, waar gezellig mee-

gezongen kan worden. Heeft u zin om 
mee te doen, kijk op de website 
www.akkoordje.nl

Zondag 20	november| 14.00 uur | Liederentafel ’t	Akkoordje | 
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De band speelt voor het eerst in de 
Fonkel en is gestart als driemans for-
matie en inmiddels is de band uitge-
breid 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 
ruimte genoeg voor harde bas, zware 
drums en vette gitaar solo’s.

De band bestaat uit: Silvan (leadzanger) 
Mario (drums, zang) Jos (toetsen) 
en Ton (basgitaar).

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

Kaartjes à € 5,00 met een gratis 
consumptie zijn te koop aan de receptie 
of bar, tijdens de openingsuren van de 
Fonkel van maandag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.00 uur en eventueel bij 
aanvang van het optreden

Zondag 27	november | 14.00 uur | Bluesrock band Ramble	Tamble | in de theaterzaal

Iedere zondag met de 
perbeersels van 6 tonproaters 

2 oitperbeermiddagen op
De Fonkel presenteert

Zondag 4 & zondag 11 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

4 december 
• Hans Verbaarschot 
• Patrick van Horne 

• Arian Compen 
• Rob Bouwman 
• Frank Stevens 
• Bart Ketelaars

11 december 
• Frans Bevers 

• Rene van den Heuvel
• Riza Tisserand 
• Rene van Boxtel 
• Twan van Oers 
• Arie Schoofs 

Tevens komen de dansmarietjes van de 
Rampetampers optreden.

Om 14.00 u. de opening met de juniorgarde en 
meteen na de pauze 15.30 u. de seniorgarde
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Samen	eten in de wijk | vrijdag 9	december	2022

Bij het verschijnen van ons blad was 
bij onze koks nog niet bekend wat ze 
in december voor gerechten zouden 
maken. Het word ook nu weer een 
verrassing 

Gelukkig hebben ze door de jaren 
heen genoeg ervaring opgedaan, dus 
ook deze keer komt het ook  goed 
en staan er weer uitgebreide schalen 
met vlees gerechten aangevuld met 
op verschillende manieren bereide  
aardappelen, wellicht ook met rijst 
en natuurlijk met diverse groentes en 

salades,vooraf gegaan door een goed 
gevulde soep en we eindigen met een 
lekker toetje.
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in de 
ontmoetingsruimte, waar wij om 18.00 
uur de soep serveren.

Kaartjes à € 10,00 p.p. zijn te koop aan 
de receptie van de Fonkel of bar
vanaf dinsdag 29 november tijdens de 
openingsuren van 9.30 tot 16.00 uur

Toch wens ik u een gezellige en 
smakelijke avond toe.

?
?
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Bestuur, beheerders & 
vrijwilligers

Wensen u fijne feestdagen 
& een gezond 2023 toe!

Zondag 8	januari	2023 | 14.00 uur | nieuwjaars receptie m.m.v. Helmondse coverband



De	agenda van de Fonkel | 1 oktober tot 31 december 2022

Zondag 9 Oktober 11.00 uur 2de hands kinderkleding en speelgoedbeurs

Vrijdag 14 Oktober 18.00 uur Samen eten in de wijk. 

Zaterdag  22 t/m 30 oktober   Gesloten	wegens	herfstvakantie.

Vrijdag 4 November 20.00 uur Start carnaval Rampetampers.

Vrijdag 11 November 18.00 uur Samen eten in de wijk.

Zaterdag 12  November 20.00 uur  Muziekshow Nijmeegs Amusements Orkest.

Zondag 20  November 14.00 uur  Liederentafel ’t Akkoordje.

Zondag 27 November 14.00 uur Blues rock band Ramble Tamble. 

Zondag 4 December 14.00 uur Eerste Oitperbeermiddag tonpraters.

Vrijdag 9 December 18.00 uur Samen eten in de wijk .

Zondag 11 December 14.00 uur Tweede Oitperbeermiddag tonpraters.

vrijdag 23 december t/m 7 januari | Gesloten wegens kerstvakantie

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. 03, uiterlijk inleveren voor 15 november 2022 via; j.terbeek@kpnmail.nl

Nijmeegs Amusements Orkest

Nijmeegs Amusements Orkest

‘’t Akkoordje
2e hands 

Kinderkleding /

Speelgoedbeurs


