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Op vrijdag 1 november 2019 is prins Ton d’n Urste in Residentie de Fonkel als prins van de Rampetampers voorgesteld. Dit in het bijzijn van zijn vriendin Ilse en zijn kinderen, vrienden, bekenden en een aantal bevriende carnavalsverenigingen.
Voor degene die de Rampetampers volgt, is Ton geen onbekend gezicht. Ton heeft vorig jaar al van het carnaval in de Fonkel mogen genieten, toen als burgemeester aan de zijde van prins Werner d’n Urste. Prins Ton d’n Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan door burgemeester Werner, ceremoniemeester Gerard en vorst Koen. Natuurlijk wordt hij ook geholpen door een wijze raad en een geweldige minigarde, dansgarde en showgroep.

Het animo om carnaval te vieren zie je overal teruglopen. Om toekomstbestendig te zijn, ontkomen wij niet aan samenwerken met anderen. Het wordt steeds lastiger om als kleine vereniging zonder hulp van anderen carnaval te organiseren.
Op 19 maart 2019 is de commissie “Carnaval in de Fonkel” opgericht. In deze commissie nemen naast de Rampetampers, ook de Fonkel en Helmondse Enterteenmunt Groep (HEG), plaats.Het doel van de commissie is om vanaf 2020 samen het carnaval in de Fonkel te organiseren.Verder op in dit blad leest u hier meer over.

Door de samenwerking van de Helmondse Enterteenmunt Groep (HEG), de Fonkel en de Rampetampers op carnavalsgebied is het nu mogelijk om in de Fonkel 2 gevarieerde kletsavonden aan te bieden.Zie het programma elders in het blad.
Ook willen we graag op deze plek de Oitperbeermiddag  bij u aanbevelen.
Naast deze activiteiten organiseren wij ook nog twee feestmiddagen voor de kinderen.
Prins Ton d’n Urste hoopt u tijdens een van deze activiteiten te mogen begroeten, want carnaval vieren dat doe je samen!
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GUASHA-THERAPIE
Nieuw  bij Michiel Koolen 

praktijk voor fysiotherapie en 
natuurlijke geneeswijzen

Guasha is de Chinese variant van de schraaptechniek, die in veel 
landen in Zuidoost Azië plaatsvindt en al duizenden jaren oud is.

In de behandeling  wordt een speciale olie op de huid aange-
bracht, waarna die met een jade steen a.h.w. wordt geschraapt.

Hierbij komen afvalstoffen vrij. De huid wordt niet beschadigd. De 
doorbloeding verbetert. Tevens hee� dit een posi�eve invloed op 
de werking van de organen en krijgt men meer energie.

Stoornissen die in aanmerking komen voor een Guasha-therapie: 
 -  Nek- en schouderklachten 
 -  Hoofdpijn/migraine Rugklachten
 -  Stress
 -  Bronchi�s, 
 -  Astma 
 -  Hoge bloeddruk 
 -  Enz enz.

Bel gerust voor een afspraak en zie ook mijn website: 
www.michielkoolen.nl
Trompstraat 6
5703 BG Helmond
Tel. 06-28068576

Europaweg 101
5707  CL Helmond

Tel: 0492-745240
-------------------------

Meteriksweg 66
5961 CX Horst

-------------------------
Burgemeester van de Loostraat 2a

5801 EC Venray

www.degreefstoffen.com                       helmond@degreefstoffen.com
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Elk jaar vragen we aan een kletser of een amuse

ments groep om een stukje in ons boekje te 

 schrijven. Aangezien we veel met kletsers en 

amuse ments groepen samen werken, zijn zij 

graag bereid om een bijdrage te leveren.

Dit jaar heeft de boekjescommissie het idee 

opgevat om Wim Daniëls te vragen of hij bereid 

zou zijn een klein verhaaltje in de Rampetamper 

te willen schrijven. 
Van december 2010 tot en met januari 2015 was 

Wim stadsdichter van Helmond. Dus niet de 

eerste de beste. Gelukkig was hij hier toe bereid. 

Erg benieuwd waren we naar het onderwerp. We 

waren best een beetje verrast toen we het 

ingezonden verhaal met als onderwerp de 

betekenis van het woord Rampetampers lazen. 

Hier volgt zijn verhaal.

Het is de meest bijzondere naam van een carna

valsvereniging die ik ken: de Rampetampers. Zo 

onverbloemd kom je het niet gauw tegen. 

Het woordenboek Van Dale kent het werkwoord 

‘rampetampen’ in de betekenis ‘geslachtsgemeen

schap hebben’ (rampetampen, rampetampte, heeft 

gerampetampt) en ook het woord ‘rampetamp’, in 

de betekenis ‘penis’. 

Ik ben benieuwd naar de bijeenkomst die indertijd 

– in de jaren zestig – tot de naamkeuze heeft geleid. 

Naar mijn beste weten schijnt er nog een kapelaan 

bij betrokken te zijn geweest. Kapelaans waren 

toen nogal modern. Diverse kapelaans stonden 

ook aan de basis van de beatmis en het fenomeen 

jongeren soos. Maar in Helmond is er dus mogelijk 

een kapelaan geweest die gezegd heeft: ‘Ja, de 

Rampetampers dat is een heel geschikte naam 

voor onze carnavalsvereniging.’ 

Het is mooi, dat de Rampetampers na vijftig jaar 

nog altijd bestaan. Maar of de leden van het eerste 

uur – als ze er nog zijn – nog veel rampetampen, 

weet ik niet. Maar het blijft een bijzondere naam.

Natuurlijk is er in 55 jaar Rampetampers wel 

eens vaker binnen de vereniging over de 
betekenis  van de naam nagedacht.
Een van onze oud leden zei er eens dit over: 

“Men vraagt ons wel eens: wat betekent 

“Rampetampers” ? We denken dat er vele antwoor

den mogelijk zijn, maar voor ons betekende en 

betekent het nog steeds: sfeer en vriendschap.”

Natuurlijk kun je op het internet ook het een en 

ander vinden.

Bargoense uitdrukking voor copuleren. Een ‘tamp’ 

is een stuk of uiteinde van een touw maar kan in 

het Bargoens ook op het mannelijk lid slaan. 

Dergelijke verlengingen zijn in onze taal erg 

populair. Denken we maar aan rollebollen; 

hossebossen; hittepetit; ukkepuk enzovoort. 

De term heeft een grappige klank en is veel 

minder plat dan neuken. Wellicht voor het 

eerst geboekstaafd door Endt 
(1974) en Broersma. Bij de 
marine heeft het woord een 
heel andere betekenis, namelijk: 
gekheid maken...

Dit laatste sluit dan weer mooi 
aan bij waar de Rampetampers 
goed in zijn: Gekheid maken

Gekheid maken
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Geysendorfferstraat 3 • 5703 GA Helmond • 0492-541027
info@bloementijd.nl • www.bloementijd.nl

FiJnE cArNaVaLcArNaVaL

K W J S N e e
w K eRpE n

� Industrieweg 5

 5753 PB  Deurne

� 0493 - 319 319

☼ www.schonewille-deurne.nl

� Duizeldonksestraat 22

 5705 CA  Helmond

� 0492 - 545 952

☼ www.schonewille-helmond.nl

ASN Schonewille Helmond ASN Schonewille Deurne
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ten 1e

ten 2e

ten 3e

ten 4 e

ten 5e

ten 6e

ten 7e

ten 8e

ten 9e

ten 10e

ten 11e

Proclamatie
Wij Ton d`n Urste

Prins der Rampetampers, Ongekroond Heerser van het Rampetampers Imperium.   
Ereburger van Huize de Eeuwsels, Baron van Dierdonk en vijfde leengraaf van de Vossenberg.

Bij de gratie en buiten medeweten van de wijze Raad van Elf.  
Voor den eersten maal verkozen proclameren en de maken bekend:

Als  Sint-Jozefzangertje haalde hij al de hoge noot, 
en nu zeker weten, met een klankkast zo groot.

Was het nou Littie of littienie of ligt ie of ligt ie nie?

Er  gaat geen feestje of vergadering aan hem voorbij, 
hij is dan ook altijd van de partij… lokaal sterk!

Va n Eyck en Yasas zijn zijn favoriet,| 
het bourgondische leven is dan ook waar hij met volle teugen van geniet.

El ke zondag staat hij langs de lijn met de vlag in de hand, 
dromend… “ik ben waarschijnlijk de beste grensrechter van het land”… uch uch.

Op  het regelcentrum bij de NS is hij dagelijks hard aan het ‘werk’, 
dat je dat ook met je ogen dicht kunt, dat lijkt ons sterk?!

Heerser van ballen, koning van grind, 
in de ene hand een bal, in de ander een pint.

Of  het nu familie, vrienden of collega’s die op bezoek zijn, 
wat er bij hem nooit zal ontbreken, is een goed glas wijn.

Fa milieman in hart en nieren, 
vakanties en weekendjes weg; er is altijd wel iets te vieren.  

Vo rig jaar was hij als burgemeester met de vereniging erg begaan, 
en dit jaar als een prins een gedaanteverwisseling ondergaan. 

F an van Queen is hij al z’n hele leven,  
dat is tot op de dag van vandaag een gegeven. 
Daarom is het motto van onze hoogheid Ton; “The show must go on!” 

Al dus gegeven op een gure winteravond in november 2019  
Zijne hooggeboren dorstlustige hoogheid

Ton d`n Urste
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Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

CarnavalsmaandHoutse Bazar

Hoofdstraat 182
5706 AP Helmond
Tel. 0492-536605

Voor al uw
carnavalsartikelen

houtsebazar@hotmail.com
www.houtse-bazar.nl
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Gert Aarts  1970  ∞  Mevr. Meulendijks  1970  ∞  Geert Meulendijks  1970  ∞  Antoine  Sanders  1970  ∞  Ad Sprengers  1970    
Tim Verspaget  1970  ∞  Ad van Eijk  1972  ∞  Geert Dirks  1973  ∞  Frank Sanders  1975  ∞  Theo van Lieshout  1976    

Jos Raymakers  1976  ∞  Henri Hermans  1978  ∞  Hans Verwasch  1979  ∞  Han Besters  1980  ∞  Pierre van den Eijnden  1982    
Henk Heesakkers  1984  ∞  Harry Kroon  1985  ∞  Frank Smits  1988  ∞   John Heinemans  1990  ∞  Jos van den Eijnden  1991    

Jack van Dijk  1993  ∞  Wilko van Crey  1999  ∞  Riek Duymelinck  1999  ∞  Hanneke Jacobs  2000  ∞  Karel Spee  2000    
Gerda Bouten  2008  ∞  Paul van der Zande  2012  ∞  John Bijnen  2012  ∞  Paul Jacobs  2013  ∞  Anja  van der  Zande  2015    

Grootviziers die Chantal voor gingen

Heel af en toe zetten we een van onze leden in een 

speciaal zonnetje. Dit zijn leden die zich 
bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 

Deze  leden  worden  met  toestemming  van  de 

vereniging  benoemd  tot  grootvizier  van  de 

Rampetampers.

Maar hoe wordt  je dat nou? Wat moet  je daar nu 

voor doen? Wel nu, je moet je voor de vereniging 

een groot aantal jaren buitengewoon verdienstelijk 

hebben gemaakt. Gemiddeld gesproken is dat meer 

dan tien jaar. Binnen de vereniging kunn
en kandi

daten  worden  voorgedragen.  Is  de  vereniging
 

akkoord met  de  kandidatuur,  dan wordt  er  door 

een commissie nader onderzoek verricht. Er wordt 

een motievenrapport opgesteld. Dit rapport wordt 

in  een buitengewone algemene  ledenvergadering 

besproken. Hierbij  is de kandidaat niet aanwezig. 

Is de  ledenvergadering akkoord, dan  is d
e benoe

ming een feit.

Dit jaar valt de eer aan Chantal van Dijk.

Chantal heeft:

Meer dan twintig  jaar gedanst  in de verschillende 

dansgroepen van de Rampetampers.

Begonnen als narretje en tot zeer onlangs 
lid van de 

showgroep. Meerdere jaren danste zij zelfs in twee 

groepen: de dansgarde en de showgroep.

Naast  dansen,  heeft  Chantal  ook  vele 
jaren  de 

dansgroepen van de Rampetampers getraind.

In  2008  gestart  als  trainster  van  de  d
ansgarde, 

vanaf  2011/2012  als  trainster  van  show
groep  en 

vanaf 2016/2017 voor de narretjes.

Naast het trainen, nam Chantal ook de organisatie 

binnen  de  dansgroep  voor  haar  reke
ning.  Dit 

betekent  onder  andere:  trainingen  pla
nnen,  de 

muziekkeuze,  het  uitdenken  van  de  da
ns,  het 

verzorgen van de kleding en het informeren van de 

ouders.

Chantal  is  een  van  de  drijvende  krachte
n  die  de 

bijdrage van de Rampetampers aan de Helmondse 

optocht  organiseren.  Dit  houdt  ondera
ndere  in: 

het  bedenken  van  het  thema,  bouwen,  de 

kledingkeuze en het informeren van de deelnemers.

Ook organiseert zij mede de kindermiddagen. Ook 

dit  is  veel  werk:  de  invulling  van  de  middag 

bedenken,  vrijwilligers  benaderen,  snoepkaarten 

maken en zorgen voor traktaties en cadeaut
jes.

Ook was zij geregeld betrokken bij het bedenke
n, 

uitvoeren en regelen van het jaarlijks uitje
.

Daarnaast is zij bestuurslid van de Rampetampers.

Met alles wat Chantal gedaan heeft voor de ver

eniging,  is  deze  onderscheiding  meer  dan  ver

diend.

Een nieuwe Grootvizier
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Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel

info@beversslapen.nl
tel. 0492-386262

DE LEDERDOKTER

Het adres voor:
Onderhoud, Reparatie en 

Herbekleding, Leder en Stof.
Verkoop - Restauratie Antiek en

Exlusieve Meubelen

WWW.LEDERDOKTER.NL
0492 - 550 612

Pastoor van Leeuwenstraat 90
5701 JW  Helmond

de 'Totaal' muziekzaak
voor de regio

Binderseind 9- 5701 ST  Helmond
Tel: 0492 - 523 801
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Kent u onze Prins al?
Onze prins Ton Coolen is een rasechte Helmonder. Hij is 58 

jaar oud, woont samen met zijn vriendin alweer bijna 9 jaar 

in Dierdonk. Hij heeft twee uitwonende kinderen.

In het verleden toen Nederland nog echte grenzen had, 

werkte Ton als douanebeambte en was hij druk in de weer 

met het oprollen van illegale stokerijen, koeiensmokkel en 

mensen die illegaal de grens probeerden over te gaan. Leuk en 

afwisselend werk. Maar ja, de grenzen verdwenen.

Ton stond voor een nieuwe uitdaging en werd 27 jaar geleden 

conducteur bij de NS. Tegenwoordig is Ton werkzaam op het 

Regionaal Besturingscentrum in Eindhoven als personeels

planner.

Genoeg over het werk. Er valt nog veel meer interessants over 

onze prins te vertellen. Wist u bijvoorbeeld dat onze prins al  

15 jaar lid van jeu de boules vereniging Littie of Littienie? 

Binnen het bestuur past hij zelfs op de centjes van de 

vereniging. Handig om te weten als je nog een penningmeester 

zoekt. Ook is Ton medeorganisator van diverse activiteiten.

Maar er zijn meer sportieve activiteiten te noemen in het 

leven van onze prins: Badminton is er daar een van. Misschien 

heeft u hem wel eens zien schitteren bij BV Mierlo of bij BC 

Conbrio. Door een aanhoudende blessure aan zijn schouder 

moest hij hier helaas mee stoppen. 

Jarenlang was Ton competitieleider binnen de Helmondse 

Badminton Bond. Drie jaar geleden heeft hij het stokje 

overgedragen aan de jongere garde. Nu is Ton erelid en nog 

nauw betrokken bij de Helmondse Badminton Bond. Onze 

prins organiseert graag. Ter ere van het 60jarig bestaan 

van de Helmonds Badminton Bond, heeft Ton samen met 

enkele andere vrijwilligers een pub quiz georganiseerd 

voor 50 teams. “Dit was een hele uitdaging maar fantastisch 

om te doen.”

De gemeentelijk politiek gaat Ton aan het hart, en daarom 

heeft Ton zich enkele jaren geleden aangesloten bij Lokaal 

sterk. “Een sterke lokale partij, die weet waarvoor ze staat”, 

aldus steunfractielid Ton.

Als betrokken lid van onze samenleving is onze prins ook 

als vrijwilliger betrokken bij Veilig Verkeer Nederland. De 

leer lingen van basisschool Dierdonk kunnen hem tijdens de 

fietsexamens ergens langs de route zien zitten.

Aan al deze activiteiten heeft Ton ook hele goede vriend

schappen aan overgehouden, zoals met prins Werner van 

de Rampetampers. Als burgemeester van prins Werner, 

heeft Ton het carnaval vieren bij de Rampetampers van 

dichtbij mogen meemaken.

“Het was een jaar om nooit te vergeten. Het is een 

vereniging waar veel mag en niks moet. Toen mij dit jaar 

gevraagd werd om prins te worden, heb ik daar dan ook 

geen seconde over na hoeven te denken”.

Naast al deze hobby’s en nevenactiviteiten, houdt Ton toch 

nog tijd over voor zijn familie. “Ik ben echt een familiemens 

en spelletjesmens. Ik hou van eten en drinken, koken, een 

gezellig avondje uit. Ja, als ik het zo allemaal opnoem vraag ik 

mezelf af waar ik de tijd vandaan haal om nog te werken..”
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Dé specialist
voor uw prothese

Kunstgebitten     |     Klikgebitten     |     Reparaties     |     Opvullen
0492-542912
‘t bijsterveld 2, Helmond

06-40840346
kunstgebitbijsterveld.nl
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Dit jaar gaat prins Ton d’n Urste ons voor.

Ton, werkzaam bij de spoorwegen, houdt wel van 

een feestje. Dit jaar loopt het carnaval zeker als 

een trein.

Waar de trein ook naar toegaat, deze prins zorgt 

er wel voor dat het een geweldig feest wordt.

Natuurlijk hoeft hij dat niet allen te doen. Hij 

wordt geholpen door de overige hoogheden.

Als eerste de burgemeester, de man met 

de zwarte cape en de ketting. Hij is 

de steun en toeverlaat van de prins.

Vorig jaar waren de rollen opgedraaid. 

Dus dat komt wel goed. 

De man in het groen is onze ceremoniemeester.

Hij zorgt er voor dat iedereen in de trein zit en 

dat de trein op tijd vertrekt.

Als laatste, onze spraakwaterval, de man in 

het blauw. Hij is de spreekbuis van de vereni-

ging. Hij stopt pas met praten als 

Je hem de microfoon afneemt.

Het treinpersoneel

Ceremoniemeester Gerard

Vorst Koen

BurGemeester Werner

prins ton i
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mi carnaval drie
dagen bai hullie...

...de rest van ut
joar kende 

bai ons teregt
Stichting Speeltuin Leonardus

Mgr. Swinkelsstraat 24
Helmond - 0492 533 540

/SpeeltuinLeonardus
@sptleonardus
info@speeltuinleonardus.nl

Bloemisterij 

KEES QUEKEL
Tel. 0492-523552
winkelcentrum De Bus
in de PLUS
Helmond

Professionals in bloemen
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p rins Ton en zi jn raad

zi jn klaar voor een f i jn f eesTj e

Paul van der Zande, Nick van Dijk, Kamil Öztürk, Harry Kroon, Eric Geelink, Karel Spee, Frank Smits,  

Jos van den Eijnden, Gerard Fieten, Koen van Dijk, Ton Coolen, Werner Voogels en Jack van Dijk,

Niet op de foto: Gerard Cuppen, Ruurd Jan Leenders en Matthijs van der Zande
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  Kei
  skôn 
wages

Pluk d’n dag 
en haw ut

recht

d’n skônste 

tijd van 
’t jaor

dun hillentijd
goeiekhoipe 

wages bai ons!

 

 
 

 

We zin wir kómpleet gek gewórre…..
Kóm mar ’s kieke in ónze dol huuske
Karnavals  mondag en dinsdag open 

van 10.00 tot 17.00 ure

Openingstijden, Carnavalsmaandag en -dinsdag 11.00-17.00 uur. 
ma. t/m do. van 09.00 - 18.00 uur, vrij. van 10.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

Goeie wages en 
servus mi ’n 

grauwte  

‘S’
 KIA

HELMOND - VENLO -
VENRAY

Mi d’n akkuu 
vol en mi 

z’n alle, doe 
mee en kóm 
karnevalle

VDNS KIA-HELMOND, AUTODROOM

Varenschut 21, 

Autoboulevard/Helmond 

Tel. (0492) 588 986  

www.kia-helmond.nl

VDNS hi ècht kei skôn
Bai ons zin ze nie op de bon, Bai ons zin ze nie op de bon, 

VDNS hi ècht kei skôn !

kunst.!

Oit de

e info@vandommelenborduurservice.nl
w www.textieldecoraties.nl

Gaarde 12 , 5422 CS Gemert
telefoon:                                0492-367011

PIR Isolatie en glaswol

De Isolatiehal B.V.

Dwarsdijk 6
5705 DM Helmond
Tel. 0492-542002

www.isolatiehal.nl
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Ook dit jaar zijn we weer ontzettend trots op onze dansgroepen. 

Na het afgelopen carnavalsjaar waren veel narretjes oud genoeg 

om door te kunnen stromen naar de dansgarde. Deze groep zou 

daarmee erg groot zijn geworden, en daarom is er besloten om 

met een nieuwe gardegroep te starten.

Uiteraard kon deze groep niet als narretjes door het leven gaan 

en moest er een nieuwe naam  worden bedacht. Hiermee was de 

minigarde geboren. 
De zeven meisjes van de minigarde stalen de show met hun 

allereerste gardedans tijdens de prinsbekendmaking van de 

Rampetampers afgelopen november. 

Naast onze jongste dansmarietjes hebben we natuurlijk ook 

onze dansgarde, deze groep bestaat dit jaar uit zeven jonge 

enthousiaste meiden. De twee gardegroepen trainen 

tegelijkertijd op woensdagavond in de Fonkel. 

Op deze manier is het mogelijk dat de 

beide groepen hun dans aan elkaar 

laten zien. Dit is erg leuk.

De vereniging vond dat het hoog tijd werd de dansgroepen van 

nieuwe outfits te voorzien. Nu zijn al onze veertien 

dansmarietjes tijdens carnaval te bewonderen in hun 

nieuwe gardepakje. Ze zijn erg mooi geworden, al 

zeggen we het zelf! 
Naast optreden met carnaval, begeleiden de minigarde en 

dansgarde de prins en raad van elf bij een op bezoek aan een van 

de verzorgingstehuizen. Tijden dit bezoek laten zij  met veel 

plezier hun gardedans zien aan het publiek. 

Uiteraard hebben we naast deze twee 

gardegroepen ook onze eigen showgroep. Deze 

groep bestaat dit jaar uit 5 knappe dames. De showgroep 

begeleidt de raad van elf voornamelijk op die momenten dat het 

te laat wordt voor onze dansgarde. Overal waar ze komen maken 

zij er een gezellig feestje van. 

Ook de showgroep heeft dit jaar een hele nieuwe outfit. Dus kom 

ze snel een keer bewonderen op een van onze kletsavonden.

Vind je dansen leuk en lijkt het je gezellig om samen met een groep 
meisjes een dans uit te voeren, dan ben je van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op een van onze trainingen in de Fonkel. 
De minigarde en Dansgarde trainen elke woensdag van 18.45 tot 

19.45 uur. De dames van de showgroep trainen op woensdagavond 
van 20.15 tot 21.15 uur. Heb je vragen of wil je volgend carnavals
seizoen graag meedoen, neem dan gerust contact op met de 
Werkgroep Dans via dansgarde@rampetampers.nl.

Showgroep

Minigarde

danSgarde

onze danSgroepen

Kim, Isa,
Nadine en Zoë
Niet op de foto: Noa

CJanina, Sanne, Soraya,
Gwen en Marie

Niet op de foto: 
Amber en Catharina

Lena, Z’vah, Hanna,

Marit, Lilla, Willemien en Victoria
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Samenwerking tussen De Fonkel, De Rampetampers en de Helmondse Enterteenmunt Groep

Een aantal jaren geleden hebben de 

Rampetampers hun activiteiten ver-

legd van de gymzaal op Dierdonk naar 

De Fonkel, dit omdat het steeds moelij-

ker werd om de gymzaal in korte tijd om 

te toveren tot een echte feestzaal. Er moest 

een podium gebouwd worden, verlich-

ting en versiering aangebracht enz. De 

Fonkel heeft dit allemaal in huis. 

Sinds het begin van de Fonkel heeft het 

bestuur van de Fonkel ook een zittings-

avond en enkele andere carnavals activi-

teiten voor de car naval op het programma 

staan. 
Voor de geluid en licht verzorging waren 

de Rampetampers gewend om dit zelf te 

doen terwijl de Fonkel hier voor iemand 

inhuurde. Toen de Kamenij werd gesloten 

kwam ook de Helmondse Enterteenmunt 

Groep (HEG) kijken of zij hier hun activi-

teiten voort konden zetten. Zij organiseer-

de daar de klets-amusementsavonden en 

verzorgenden het licht en geluid tijdens 

die avonden. Doordat er al 2 kletsavonden 

georganiseerd werden is dit bij HEG afge-

vallen maar zijn we gebruik gaan maken 

van hun expertise voor licht en geluid.

Voor vele bezoekers is hierdoor verwar-

ring ontstaan wat is Fonkel, wat is 

Rampetampers en wat is HEG. Om duide-

lijkheid te scheppen zal vanaf dit jaar alles 

wat met carnaval te maken heeft door 

deze drie partijen gezamenlijk worden 

geregeld. 
Hierdoor zullen ook de programma’s 

zeker voor de kletsavonden beter op 

elkaar afgestemd zijn en behoudens de 

Blaaskapel de Durbloazers niet twee keer 

de zelfde kletsers optreden. De program-

ma’s houden ieder hun eigen identiteit 

maar dit alles onder een vlag. De weg die 

vorig jaar al is ingeslagen door de kaart-

verkoop gezamenlijk ter hand te nemen 

en voor 2 avonden een passe-partout met 

2 euro korting aan te bieden worden 

voortgezet.
Carnaval in de Fonkel is een gezamen-

lijke productie voortaan van De Fonkel, 

De Rampetampers en de Helmondse 

Enterteenmunt Groep (HEG). Als we 

van alle activiteiten samen met u als 

bezoeker een succes kunnen maken, 

kunnen er in de toekomst mogelijk acti-

viteiten worden toegevoegd. Alaaf.
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t e l . 0492 -546893
5705 CX He lmond
Noordd i j k 2

Stichting Kringloopwinkel Helmond

Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
0930 - 1630

Handig voor u, vriendelijk voor het milieu.

Een greep uit onze producten:

slaapcomfort   senioren- en hoog-laag bedden
toilet, douche en bad   douchestoelen en wandbeugels

mobiliteit   scootmobielen en rollators
seniorencomputer   PC, laptop en aangepaste toetsenborden

hulpmiddelen   bloeddrukmeters en personenalarmering
slechtzien   loepen, grootletteragenda’s

slechthoren   wek- en waarschuwingssystemen
communicatie   mobiele telefoons en fototelefoons

zitcomfort   sta-op stoelen en speciale kussens

Dé winkel voor senioren voor Helmond
 

en omstreken wenst u een fijne carnaval!

www.leefenzorg.nl

Geysendor�erstraat 7  
(winkelcentrum Straakven, naast de Lidl)
5703 GA  Helmond

T (0492) 55 50 61 
E info@leefenzorg.nl
AGB-code Zorgverlener: 76-087433

HELMOND

Angelo Leenen
Uw gediplomeerde en erkend
zitadviseur met 10 jaar ervaring

Aziatische 
Specialiteiten
Supermarkt

Molenstraat 186
5701 KL Helmond
Tel. 0492 554332

Cafetaria TooHet
Nieuwe eigenaar

Openings�jden:
Maandag t/m zaterdag   12.00 - 22.00 uur
Zondag     13.00 - 22.00 uur
Dinsdag     Gesloten
Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274/06-47903555

Trein van kwart over tien

Een boer is op zijn land bezig als 
Ton hem aanspreekt: 
“Als ik over uw land mag lopen kan ik 
de trein van kwart over tien nog 
halen. Mag dat?” 
“Natuurlijk, geen probleem”, 
zegt de boer. 
“En als de stier u in de gaten krijgt 
haalt u de trein van 10 uur ook nog 
wel!”
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Kletsavonden In de Fonkel georganiseerd door de Fonkel, Rampetampers en HEG.

Door de samenwerking van de Helmondse 

Enterteenmunt Groep (HEG), de Fonkel 

en de Rampetampers op carnavalsgebied 

is een het nu mogelijk om 2 gevarieerde 

kletsavonden aan te bieden in de Fonkel. Op 

vrijdag 31 januari zal de Fonkelende Kletsavond 

worden gehouden als van ouds zal niet bekend 

worden gemaakt wie hierbij optreden. De aan-

vang van deze avond is al om 19.30 uur. 

Toegangsprijs is €11,00.

Op zaterdag 15 februari 2020 wordt deze 

gevolgd door de befaamde Oergezellige 

Zittingsavond. Op deze avond ziet u andere 

kletsers dan tijdens de eerste, en wel Rob 

Scheepers uit Sterksel, Arjan Compen en Arie 

Schoofs. Als amusement “Ons Jongens” en “de 

Skoepies” Deze avond start om 19.45 uur en 

ook hier is de toegangsprijs slechts €11,00. 

Na afloop van deze avond is er nog een gezel-

lige afterparty in de foyer m.m.v. Diskjockey 

Geofietia Wilt u alleen naar de afterparty, dan 

is de entree gratis.

Op beide avonden zorgen De Durbloazers 

voor de muzikale ondersteuning, terwijl HEG 

tekent voor de techniek. Uiteraard zullen ook 

de Dansgarde en de Showgroep hun beste 

beentje bij de dans voorzetten. Dit geheel 

onder leiding van prins Ton d’n Urste.

De entreekaartjes en passe-partouts zijn te 

koop bij de receptie van De Fonkel, Prins 

Karelstraat 123; Primera de Luifel in winkelcen-

trum De Bus en online via de site van de 

Rampetamers of de Fonkel
Mocht u beide avonden willen bezoeken dan 

kan dat door een passe-partout te kopen voor 

slechts € 20,00. Zaal open om 19.00 uur. 

Kletsavonden  
in de FonKel 
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Deze middagen worden georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. 

Samen lekker springen en hossen op carnavalsmuziek of meedansen met je favoriete artiest. 

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie.  Dus het belooft als vanouds bij de 

Rampetampers een gezellige boel te worden, waar je gewoon bij geweest moet zijn.

Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. Entree € 1,00.

maandag 24 februari

en dinsdag 25 februari

Feestmiddagen voor de kinderen

Tijdens deze fantastische avond klimmen voor u in de ton:   

Rob Scheepers uit Sterksel, Arjan Compen en Arie Schoofs.  Als amusement:  Ons Jongens en de Skoepies.

Met dans van de Dansdansgarde en Showgroep.   Muziek o.l.v. hofkapel De Durbloazers. 

Aansluitend een grandioze afterparty waarvoor de toegang gratis is.  

Zaal open 19:00 uur, Aanvang 19:45 uur, sluiting 2:00 uur. Entree € 11,00.

Oergezellige kletsavond Zaterdag 15 februari

Het blijft een mysterie wie op deze avond zullen optreden.

Zaal open 19:00 uur, Aanvang 19:30 uur. Entree € 11,00.
Fonkelende Kletsavond Vrijdag 31 februari

 Een GRATIS voorproefje van de kletsavonden, met Dolf Schrama, Jorlan Manders, Arian Compen, Riza Tisserant,

Els Nicols, en Berto en Dubbel Trubbel. Muziek van RAGAZZI       Zaal open 13:00 uur, Aanvang 14:00 uur.
Oitperbeermiddag

zondag 12 januari

 Die Schlagerfreunde uit Berg en Dal brengen Duitse Schlagers zoals Rosamunde, Schön ist die Jugendzeit 

aangevuld met verschillende carnavalspotpourri’s.           GRATIS Toegang, Aanvang 14:00 uur.
Carnavaleske middag zondag 2 februari

Passe-Partout voor beide 
kletsavonden  € 20.00.Voor verkoop

Voor de kletsavonden zijn 
 kaarten in de voor verkoop bij:

De receptie in de Fonkel, 

Primera de Luifel in de Bus.

Via de webshop zie 
www.ticketview.nl/shop/rampetampers.

Drukfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in het programma voorbehouden. 

Carnaval in de Fonkel 2020

- Pagina 21 -Progamma Carnaval 2020!

                                           



VLOER.. TEGELS - HOUT - LAMINAAT/PVC

WENST 
U EEN PRETTIGE

CARNAVAL !

BAD & SANITAIR

TUIN & TERRAS

Engelseweg 200 a  Helmond  T.0492-792499

  alles onder

1

Hedde gaai wa in te lijsten??

 Roel ken dè oit de kunst.!!

Speelhuisplein 1 Helmond                                    www.hanssenart.nl

Intercity op tijd
Reiziger vraagt aan Ton: 

"Meneer, is de intercity van 16:04 naar Vlissingen op tijd?" 
Ton loopt naar de perronwand kijkt eens naar boven, kijkt ook naar 
beneden, loopt naar de reiziger en antwoord: "Kan nooit meer lang 

duren want de bovenleiding hangt er en de rails liggen er al." 
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Het is bij de Rampetampers een traditie om tijdens een 

jubileumjaar groots uit te pakken tijdens de jaarlijkse Helmondse 

optocht. In een jubileumjaar doen we mee met een grote 

optochtwagen.
In vervlogen tijden was het normaal dat de Rampetampers met 

een grote wagen meededen. Voor de huidige generatie 

Rampetampers is dit echter veel te veel werk. Tegenwoordig 

beperken we ons tot een loopgroep. Gebaseerd op het thema 

van de optocht lopen we met een klein optochtwagentje mee. 

Dit voor te bereiden kost uiteraard minder werk maar de lol is er 

niet minder om. En menig keer vielen we in de prijzen.

In 2019, vierden we ons 55 jarig jubileum. Tijd dus voor een 

grote optochtwagen.
Al vroeg in het seizoen werd het internet afgestruind op zoek 

naar een wagen. En gelukkig hadden we succes. De wagen was 

bijna onmiddellijk inzetbaar in de optocht. Een paar kleine 

aanpassingen waren voldoende. Naast het voorbereiden van de 

wagen, moet er nog een logistiek probleem worden opgelost. 

Waar stal je zo’n grote wagen zo vlak voor de optocht? Het 

versieren van de wagen en het aanbrengen van geluidsboxen 

wordt pas een aantal uren voor de optocht gedaan. Gelukkig 

bracht het groot Rampetamper netwerk uitkomst.

55 jaar feest met de Rampetampers is BOITEGEWOON..! 

Toevallig ook het thema van de optocht.

Het weer was niet geweldig. Zeker niet voor de hoogheden die 

meters hoog boven de wagen uittorende. Maar de sfeer zat er 

goed in. Omdat niet alle Rampetampers op de wagen pasten, 

en er dus mensen moesten lopen, werd er een kleine loopgroep 

bedacht: Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Om het publiek bij 

de wagen te betrekken, werd er geen snoep maar buttons 

uitgedeeld.

Het werd voor de Rampetampers een zeer geslaagde middag. Ik 

ben benieuwd waar ze in 2020 mee voor de dag komen.

Optocht 2019
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P A R T N E R S
I N

A U T O M O T I V E
Industrieterrein Hoogeind

www.automaterialenhetzuiden.nl
info@automaterialenhetzuiden.nl

Engelseweg 210
5705 AJ Helmond

Postbus 6070
5700 ET Helmond

 0492 53 78 25
 0492 52 88 05

Helmond - Holland

Zuiddijk 35
5705 CS Helmond

info@lakspuiterijmosman.nl
tel:  +31 (0492) 477698

Info@PepersArchitecten.nl
www.PepersArchitecten.nl

Schootense Dreef 23
5708 HZ  Helmond.
Tel. 0492-529429

Voor ALLE automerken
gespecialiseerd in 

Mercedes-Benz

Malex Automotive
Achterdijk 15 A

5705 CB Helmond
0492-52 60 60

info@malex-automotive.nl
malex-automotive.nl

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL
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Jubileumprins van de 
Rampetampers

Begin april 2018, net na Pasen kreeg ik een belletje van John van Lanen 

of ik binnenkort even tijd had. Hij wilde me graag even spreken. Ik zei 

dat doe je nu toch! Nou wat wil je vragen zei ik met een glimlach. Nee 

zei hij, ik wil graag even langs komen. Wanneer komt het uit. Nu ken 

ik John al langer vanuit het carnavalswereldje, dus ik dacht wat voert 

hij nu weer in zijn schild. Mijn vrouw Suus had al een vermoeden. Ze 

zei, ze gaan je vragen als prins. Ik knikte ontkennend.

Afijn….een afspraak voor de week erop gemaakt met mister Elvis 

himself. Ding dong ging de bel. Ow nee alleen ding. De dong deed het 

niet meer. Door het geblindeerde raam van de deur zag ik een grote 

gestalte staan. Dat moest John zijn. Maar John had nog iemand bij. Een zekere Koen 

van Dijk. Nooit van gehoord. Toen nog niet wetende dat hij in love was met iemand 

uit de Voogels familie.

Om een lang verhaal kort te maken. De vraag was of ik prins wilde worden van de 

Rampetampers. En wel jubileumprins. Ik zei: “daar wil ik even over nadenken”. 

Na één minuut, ja ik doe het . Daar hoefde ik niet lang over na te denken. 

De Rampetampers hebben altijd wel een speciaal plaatsje gehad. Als lid van Hers & 

Dwers heb ik daar heel wat optredens mogen verzorgen tijdens de zittingsavonden. 

Dat waren altijd mooie avonden.

Na een half jaar was het dan zover. De bekendmaking op 2 november. Wat heb ik 

daar naar uitgekeken. Ondanks dat ik 22 jaar in het carnavalsamusement heb 

gezeten, was dit voor mij ook een nieuwe wereld die open ging. Wat heb ik die avond 

genoten. Dank aan aanwezige familie, vrienden, collega’s, de PSV groep, 

carnavalsverenigingen en alle andere belangstellenden die hebben meegewerkt aan 

deze geweldige avond.

Deze avond was samen met de zittingsavonden, jubileumreceptie en optocht, een 

van de hoogtepunten als jubileumprins van de Rampetampers.

Ik wil iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan dit 

geweldige jubileumjaar. Speciaal dank aan Suus en 

Daisy die hebben gezorgd dat ik er altijd piekfijn 

opstond. Ook dank aan Ton dat hij mijn burgemeester 

wilde zijn.

Ik wens prins Ton d’n Urste samen met Ilse een 

fantastisch carnaval 2020 toe. Geniet ervan zoals Suus 

en ik dat ook gedaan hebben.

Friends will be Friends
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Het schoonst van de vereniging, dat zijn zonder twijfel de dansmarietjes. Maar om er zo “schoon” uit te zien, hebben zij wel een mooi danspakjes nodig. En de huidige pakjes zijn tot op de draad toe versleten. Er zijn dus nieuwe pakjes nodig. Maar met liefst 14 dansmarietjes verdeeld over twee garden: de dansgarde en de minigarde, is dit best een investering.De penningmeester, nog aan het bijkomen van het jubileum, trok wit weg. De bodem van de geldkist raakt in zicht. Er moest een oplossing worden gezocht. Uitstel voor de aanschaf van een nieuw pakje is geen optie.
En deze oplossing werd gevonden in de vorm van sponsering. Er zijn in Helmond diverse instanties die het ontplooien van humanitaire, sociale en maatschappelijke activiteiten in Helmond door instellingen, groepen, verenigingen en individuen uit Helmond ondersteunen. Ook zijn er gelukkig bedrijven die de Rampetampers willen ondersteunen.
De Rampetampers danken
 - Stichting N.K.V. Gebouw
 - Rabobank Wijkfonds Helmond Centrum en West - Hr. Konings van Hoogeind Verf B.V.

Mede door hun gulle gift kunnen de dansmarietjes hun dans laten zien in een schitterend nieuw pakje. Komt u ook naar een van hun optredens kijken?

Nieuwe 
daNspakjes

priNs ToN eN zi jN raad 

klaar voor eeN gliTTer 

 eN glamour f eesT

- Pagina 27 -Carnaval 2020!

CS de Brandeliers bestaat 11 jaar en viert haar jubileum. Een geweldige mijlpaal voor 

de club en de wijk Brandevoort omdat de Brandeliers laten zien dat carnaval al 11 

jaar gevierd wordt in deze mooie wijk. Een mooie aanleiding om dit jaar niet een 

man maar een prominente vrouw uit de wijk als voorganger voor carnaval 2020 

te vragen. De nieuwe Jubileum Prinses van carnavalsvereniging CS de Brandeliers 

in de Helmondse wijk Brandevoort is Prinses Jacqueline d’n Urste ofwel Jacqueline 

Le Doux. De Prinses wordt bijgestaan door Adjudante Patty.

Het thema van carnaval 2020 is: ‘Daor brandt nog licht’. Duidelijk geïnspireerd door de 

kraker van Guus Meeuwis, maar vooral door Prinses Jacqueline 1 en de adjudante Patty. Zij 

houden van een mooi feest. Jacqueline maakt het licht aan, en Patty doet het steevast als 

laatste uit. In Brandevoort kent gezelligheid geen tijd. We komen bijeen in straten, op 

pleinen, op ons sportpark, in onze hoftempel ’t Brandpunt, in de buitens en in de Veste. 

Overal is het gemoedelijk en gezellig en gaan we door zolang het licht brandt!

Op naar een fantastisch carnaval 2020!

De Rampet ampers feliciteren de Brandeliers met hun 11-jarig jubileum  

en wensen hen een mooi jubileum jaar.

11 jaar BraNdeliers 

                                     



maandag
dinsdag gesloten
woensdag en donderdag
vrij-, za-, zon en feestdagen

: 16.00 -21.30 uur

: 16.00 - 21.30 uur
: 12.00 - 21.30 uur

Openingstijden keuken:

VERKOOP NIEUW STAAL
EN INKOOP OUDE METALEN

Zuiddijk 17, 5705 CS Helmond • Tel.: 0492-537341
info@danielsmetalen.nl • www.danielsmetalen.nl

PRIJSLIJST

NIEUW STAAL

STAAT ONLINE!
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Puzzelen vû r de jong!
Oplossingen zie pagina 36

Drie maal werken vûr de jong! 

1. Zoek de 10 verschillen.

2. woordzoeker, zoek de over

   gebleven letters.

3. Welke schaduw hoort bij

    de koe?

K H P O L O N A I S E E 

I N O N E N N O L L A B 

F E E S T H O E D E E S 

T G F R S E T E N K A M 

I A L E F E Z D E S I P 

T W U G L V N I U S L I 

T L I N E E R E N U R D 

E A T I T A N D I G A E 

F A C L M T A M Z N E R 

N R N S S K R E S O A N 

O P N E V I I E D N E A 

C A E A L R N O E R V N 

D F I L S T S H T E O D 

I E K A U S C K E E T S 

B E L A V A N R A C N S 

A G K F L S C E P T E R 

N E G A W T H C O T P O 

D W E I L O R K E S T T 

 

ALAAF
BALLONNEN
BAND
BEL
CARNAVAL
CONFETTI
DANSEN
DANSMARIEKE
DWEILORKEST
ELF
ETEN

FEESTHOED
FEESTNEUS
FLUIT
GLAS
HOSSEN
LACHEN
LAKEI
MIS
OPTOCHT
ORDE
POLONAISE

PLUIM
PRAALWAGEN
PRINS
SCEPTER
SLINGER
STEEK
STRIK
VEER
WAGEN
ZOEN
ZINGEN

CARNAVALSWOORDZOEKER 

Dit jaar als puzzel een woord
zoeker. Streep alle woorden weg, 
deze kunnen van onder naar 
boven, van boven naar onder, 
van links naar rechts, van rechts 
naar links, van schuinonder naar 
schuinboven of schuinboven naar 
schuinonder staan. Soms worden 
letters dubbel gebruikt. 
Uiteindelijk blijven er 33 letters 
over als je deze achter elkaar leest 
dan is dat de oplossing.

DE WOORDZOEKER

DE WOORDEN

                     

                     

VUL HIER DE OPLOSSING VAN DE 
WOORDZOEKER IN.
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TV-Video-Hifi 
Huishoudelijke apparatuur

Dorpstraat 71
5708 GD Helmond(Stiphout)

Telefoon: (0492)52 48 32

Onze service uw zekerheid
Eigen vakbekwame monteurs

voor zowel
audio-video als witgoed

EP: Elektro Piet Gruiters

0492 - 590182
Breedijk 6 | Helmond

info@vanedruk.nl
www.vanedruk.nl

Vanedruk&print

WWW.INDRAPOERAHELMOND.NL

Marktstraat 19
5701 RM Helmond
Tel: 0492 - 524098

Dé lokale politieke partij
van Hellemond wenst allie

ne skonne Karnaval!

Michael

LouisRené

Martijn Alexandra

www.helderhelmond.nl
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Ingeleverd door: Voornaam ________________________ Achternaam _________________________  Leeftijd: ______  jongen / meisje  (voor een prijsje moet je wel aanwezig zijn) 
Lever deze kleurplaat in op maandag 24 of dinsdag 25 februari 2020 voor 15.30uur op de feestmiddag van de Rampetampers in de Fonkel

Kleurplaat
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HELMOND

Wij brengen uw
 vlees ook thuis

Bijna goed

Een leraar stelde een vraag aan Ton. 
Ton antwoordde hierop niet 

helemaal correct. 
Waarop de leraar zei:

"Je zit op het goede spoor". 
Ton antwoordde hierop: 

"Maar in de verkeerde trein!"
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Veestraat 43a Helmond
tel. 0492-52 56 52

www.volksbelangschoenen.nl
volksbelang@online.nl

Like ons op facebook.com/volksbelangschoenen

HENK  HUIJSMAN
O P T I E K

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel

Telefoon 0492-343878

Optiek
mode
op z'n
best

Oogmeting
+

Reparaties
GRATIS

                          

       

            
 

    

 
       

   

0492 53 64 32  ◊  akkerglas.nl
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MARKT 26a - 5702 RK HELMOND 

 0492 - 554479

 WWW.YASAS.NL

Tijdens carnaval
mixed grill

voor maar € 19,00

Wijkhuis de Fonkel al meer dan 10 jaar
het fonkelend hart voor ac�viteiten

van en voor de wijk in samenwerking 
met vereniging wijkbeheer binnenstad.

zoals o.a.:
- dans-, zang- en toneeluitvoeringen
- kienen, darten, kaarten, biljarten
- samen eten in de wijk
- vrije inloop
- carnaval

Vaste gebruikers van de Fonkel zijn o.a.:
- LEV  - groep
- De Notenkrakers
- For Fun
- Haw ut Helmonds
- De Rampetampers
- en voor U?
voor informa�e:   www.defonkel.nl
    info@defonkel.nl 

Dierdonkpark 4 
5709 PZ Helmond
0492 347 406
bestellen/bezorging: download de Smuller helmond app of 
via thuisbezorgd.nl. Volg ons op facebook smuller helmond!
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 C.V. De Rampetampers
Secretariaat: Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond
Telefoon 0492 - 517210
	 Internet:
www.rampetampers.nl
	 Facebook:
CV de Rampetampers   
	 Email:	
secretaris@rampetampers.nl
	 Email	boekje:	
wgboekje@rampetampers.nl
	 Drukwerk:
Wir machen Druck 
Oplage: 4000 exemplaren
  Rabobank 
IBAN NL89 RABO 0114 3140 20

	 Prijs:	Wir	hillemöl	vur	niks 

colofon

13.00 uur Prijsbloaze 
 Div. horeca/Mizunallen-plein

14.00 uur Butskes Kroegenreundje
 Div. horeca/Mizunallen-plein
23.11 uur Begraven Kei Mizunallen-plein

13.00 uur Overhandiging Stadssleutel
14.00 uur  Openingsfestijn Stadscarnaval
16.11 uur Opgraven Kei 
 Mizunallen-plein voor Hoftempel West-Ende

13.30 uur Grootste Optocht van het Zuiden
  Helmond Centrum
17.15 uur Prijsuitreiking Grootste Optocht
 Mizunallen-plein

ZATERDAG 22 FEBRUARI

ZONDAG 23 FEBRUARI

MAANDAG 24 FEBRUARI 

DINSDAG 25 FEBRUARI

StadS

 p r og r amma

  c ar naval

2020

Oit De Kunst.!
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Openings�jden:
maandag tot en met donderdag

 van 15:00 tot 20.30 uur
vrijdag en zaterdag

van 13:00 tot 20.30 uur
zondag en feestdagen

van 12:00 tot 20.30 uur

Bedanken hun sponsoren en de
adverteerders voor hun ondersteuning

van de Wildenburg
de Bus

gezondheids
centrum
leonardus

Service Apotheek
Leonardus BV

T |
F |
E |

I  |
I  |

Wethouder Ebbenlaan 131
5701 AH Helmond
      0492 - 508 001
      0492 - 508 011
      apotheek@gcleonardus.nl

      www.gcleonardus.nl
      www.apotheekleonardus.leef.nl
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ENGELSEWEG 221A   5705 WE  HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93
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Horstlandenpark 4 

5709 MB Helmond 
0492-386100 

info@josvanheugten.nl 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 
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