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i n  b e e l d

De 2 carnavals avonden en carnavaleske middag in de Fonkel, georganiseerd 
door De Fonkel, Rampetampers en Heg waren ook dit jaar een groot succes, 

waarvan de vele bezoekers weer volop hebben kunnen genieten.

Foto: Gerrit JacobsSkoepies uit Helmond
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Buurthuis ‘t Huukske
Willem Beringsplein 88  54 23 78

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

Op zondag 8 maart a.s. organiseert 
Vivace Helmond een middagconcert in
Engelse stijl met Shakespeare in de 
hoofdrol. Aanvang 14.15 uur in wijk-
huis De Fonkel, Prins Karelstraat 123 in 
Helmond. Het concert is rond 16.00 uur
afgelopen.

Het Helmonds gemengd koor Vivace 
bestaat al enige tijd (volgend jaar het 
25 - jarig jubileum!) en heeft inmiddels 
een groot repertoire aan liederen opge-
bouwd van middeleeuwse tot heden-
daagse muziek. Een groot aantal van
deze liederen is gecomponeerd op 
teksten van bekende dichters. Vooral het
werk van de Engelse schrijver en dichter 
William Shakespeare heeft door de
eeuwen heen vele componisten geïnspi-
reerd. De verschillende muziekstijlen
onderstrepen de tijdloosheid van zijn 
werk. 

Vanaf 14.15 uur ontvangt Vivace 
Helmond u graag in de Fonkel met een 
kopje thee met wat lekkers in Engelse 
stijl. Om 14.30 uur zal na een korte 
inleiding het middagconcert geopend 
worden door: bariton Paul Keizer, bege-
leid door de pianist Jelle Ruttenberg.
Zij vertolken de cyclus van 5 liederen ‘Let 
us garlands bring” van de Britse

componist Gerald Finzi (1901-1956) op 
teksten van Shakespeare.

Hierna zal Vivace Helmond, onder 
leiding van Marion de Wit, liederen ten 
gehore brengen van verschillende com-
ponisten, die grotendeels gebaseerd 
zijn op teksten van William Shakespeare. 
Het is mooi om te horen hoe eenzelfde 
gedicht muzikaal verandert als het op 
muziek gezet wordt door een componist 
uit een andere stijlperiode. Vivace wordt 
daarbij voor het eerst begeleid door zijn 
nieuwe vaste pianist: Nicolay Tsolov.

De entreeprijs is € 7,50. Dit is inclusief 1 
drankje en wat hapjes. Omdat Vivace
wil zorgen voor voldoende lekkers is het 
fijn als u van tevoren kaarten reserveert. 

Dit kunt u doen door een mail te sturen 
naar vivace@vivacehelmond.nl, of te 
bellen met wijkhuis De Fonkel, 
tel. 0492 - 597444. Het is voldoende als u 
uw naam en het aantal kaartjes 
doorgeeft.
Uiteraard kunt u ook op de dag zelf nog 
een kaartje kopen.

Vivace zingt Shakespeare
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Is vanaf maandag 2 maart t/m 
donderdag 2 april gratis te 
bezichtigen van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
op de bovenverdieping van de 
Fonkel. 

Er is een lift aanwezig.

De tijd vliegt en dit is al weer de derde 
keer dit jaar dat wij met zijn allen aan 
tafel zitten om gezellig en lekker te gaan 
genieten van de gerechten die ons koks 
voor ons bereiden. Maar omdat vrijdag 
de dertiende volgens de volksmand 
ongeluk kan brengen, nemen onze koks 
geen risico en zeggen: ‘onze gasten 
moeten deze keer maar eten wat de 
pot schaft’ en daar zullen wij het mee 
moeten doen.

Maar na al die jaren dat wij “Samen eten”  
organiseren zijn onze gasten nog altijd 
uiterst tevreden en komen elke maand 
graag weer terug om te smullen van een 
heerlijk goed gevulde kop soep en een 
uitgebreid buffet en een lekker nage-
recht.

Op maandag 2 maart om 8.30 uur star-
ten wij met de verkoop van de kaartjes à  
€ 9.00 p.p. aan de receptie .

U bent op vrijdag 13 maart vanaf 17.00 
uur welkom in de ontmoetingsruimte 

van de Fonkel, om 18.00 uur wordt de 
soep geserveerd en vervolgens wordt 
het buffet geopend.

Ook deze keer wensen 
wij u smakelijk eten en
een gezellige avond toe.

Samen eten in de wijk | vrijdag 13 maart 2020 | 
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De bijzondere schilderij expositie 

“Landschap van muziek” 
door 

schilderende orkest leden van het Symfonieorkest 
Helmond - Venray
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PUBQUIZ
Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar en viert dit met 
allerlei feestelijke activiteiten. Naast een wervelende 
jubileumshow in theater Het Speelhuis op 18 en 19 
april, organiseren we samen met wijkhuis De Fonkel 
op vrijdagavond 27 maart een pubquiz. Voor iedereen 
toegankelijk.

Altijd al eens je algemene kennis willen testen of 
gewoon zin in een gezellig avondje uit met vrienden 
onder het genot van een hapje en een drankje? Schrijf 
je dan nu in via 50jaar@zanggroeppabo.nl onder 
vermelding van je teamnaam en het aantal personen.

Voor € 4,- per persoon kun je deelnemen met een team 
van 5 personen. Vanaf 20.00 uur kun je binnenlopen 
bij De Fonkel en krijg je alvast een voorproefje met een 
fotoronde. Om 20.30 uur gaat de quiz van start.
Voor het winnende team hebben we een leuke prijs.

Zondagmiddag 15 maart a.s. 
presenteert de Fonkel 

De band Bgenda
Aanvang 14.00 uur

De band neemt u mee naar het verleden met 
een breed repertoire uit de jaren 60-70 en 80 met 
nummers uit de top 2000.

Vijf doorgewinterde muzikanten delen samen 
hun passie voor muziek en willen daar mee hun 
publiek vermaken. Hun motto is nog steeds “What 
you see is what you get”, dus geen 
computers of midi, maar gewoon echt live.
De bandleden zijn: 
Petry Martens (zang), Ad Kersten (pedalsteel en 
zang), Jerry Vermeer (gitaar en zang), 
Peter Martens (drums) en Peter Verberne (bas en 
zang).

Ons advies is kom naar de foyer in de Fonkel, dan 
maken wij er met zijn allen een gezellige muzi-
kale middag van.

De toegang = gratis.
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Zaterdagavond 28 maart a.s. presenteert 
in de Fonkel

Haw ut Hellemonds “Ut Zevertéjater“ 
Aanvang 19.45 uur

De stichting “Haw ut Hellemonds dat ijvert voor het 
behoud van het Helmonds dialect organiseert eind 
maart haar jaarlijks Zevertéjater.

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

Zorg dat u er bij bent, mits u natuurlijk het Hel-
mondse dialect nog meester bent, want wij hebben 
helaas geen ondertiteling.

De entree bedraagt €10,00 p.p. De verkoop start op 
dinsdag 3 maart vanaf 8.30 uur aan de receptie van 
de Fonkel. 
De zaal gaat om 19.15uur open
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Landschap van muziek & concert

Symfonieorkest Helmond-Venray organiseert op 29 maart 2020 een 
Concert in de grote zaal van de Fonkel. O.l.v. Sander Vredenborg en 
met medewerking van Jitske Wildemans (cello).
En ook een expositie van eigen werk van orkestleden, 4 schilders-
muzikanten. Een combinatie van amateurmuziek en amateurschil-
derkunst, met een bijzondere aanleiding.

Het project is geïnspireerd op thema’s van de schilderijen van de 
Helmondse schilder Lucas Gassel, een ode aan deze schilder die 
450 jaar geleden is gestorven. Op het concertprogramma staan 
onder meer Schilderijen op een Tentoonstelling (Moessorgski) 
en Finlandia (Sibelius). Mooie melodieën, waarbij schilderijen op 
groot scherm worden getoond. 

Ook voert het orkest Kol Nidrei van Max Bruch uit,  waarbij het 
jonge cellotalent Jitske Wildemans de solo vertolkt.
De expositie Landschap van Muziek is al vanaf maandag 2 maart 
2020 te bezoeken (1e etage van de Fonkel). De opening is op 
vrijdag 28 februari, voor genodigden. En daarna te zien (gratis 
toegang) binnen openingstijden van de Fonkel (doorgaans 
maandag tot vrijdag, tussen 9.00 -17.00 uur).

Concerttickets 29 maart à 12,50 te bestellen via; 
www.ticketview.nl/shop/sohv of aan de zaal (zolang de voor-
raad strekt). Info: info@sohv.nl of www.sohv.nl. Een deel van 
de expositie Land schap van muziek is op 29 maart opgesteld 
in de foyer van de Fonkel.

Fotocollage carnaval 2020 in de Fonkel
Vrijdag 31 januari 

Carnavalsavond van de Fonkel
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Fotocollage carnaval  2020 in de Fonkel
Zondag 2 februari 

Carnavaleske middag van de Fonkel

Zaterdag 15 februari 
Carnavalsavond Rampetampers



De agenda van de Fonkel | Maart 2020

Maandag 2 Maart 19.00 uur Crea-Café.

Maandag 2 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, beginners. 

Dinsdag 3 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, gevorderden.

Zondag 8 Maart 14.15 uur Concert Helmonds gemengd koor Vivace.

Maandag 9 Maart 19.00 uur Crea-Café.

Maandag 9 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, beginners.

Dinsdag 10 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, gevorderden. 

Vrijdag 13  Maart 18.00 uur  Samen eten in de wijk.

Zondag 15  Maart 14.00 uur  Live Band Bgenda .

Maandag 16 Maart 19.00 uur Crea-Café.

Maandag 16 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, beginners.

Dinsdag 17 Maart 19.00 | 20.10 | 21.15 Salsa | Bachata | Kizomba dansles, gevorderden.

Vrijdag 27 Maart 20.00 uur Fiesta Fin de Mes | Salsa Latin. 

Vrijdag 27  Maart 20.30 -22.30 uur Gratis workshop Salsa | Bachata.

Vrijdag 27 Maart 20.00 uur Spellenavond - Ver. Wijkbeheer.

Vrijdag 27 Maart 20.00 uur Pubquiz zangkoor Pabo.

Zaterdag 28 Maart 19.45 uur Zevertéjater.

Zondag 29 Maart 15.00 uur Symfonieorkest Helmond - Venray.

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. 04, uiterlijk inleveren voor 10 maart 2020 via; j.terbeek@kpnmail.nl


