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NIEUWSBRIEF  01 

SEIZOEN 2017-2018 

Augustus 2017 

VAN DE VOORZITTER 
De zomervakantie is begonnen. Voor veel 
mensen een periode om even tot rust te ko-
men van de dagelijkse bezigheden, voor som-
mige juist een drukke periode van veel wer-
ken. Maar voor ons als carnavalsvereniging is 
het de overgang van het afgelopen seizoen 
naar het nieuwe seizoen. Soms zijn we nog 
bezig met dingen af te sluiten, maar we zijn 
vooral bezig met de start van het nieuwe sei-
zoen. De commissies zijn alweer hard aan het 
werk om te zorgen dat we een fantastisch jaar 
krijgen. Ook onze dansgarde is weer hard aan 
het trainen, na een succesvol jaar met veel 

prijzen, om ook in het nieuwe seizoen verrassend voor de dag te komen.  
Heel even blik ik terug op het afgelopen jaar. Het jaar van Prins Geerd 
de 1ste. Een jaar met een fantastische enthousiaste Prins, de 3de prijs in 
de optocht, een uitverkochte kletsavond en een gezellig Olum in con-
cert. Dat zijn enkele hoogtepunten uit het afgelopen jaar waar ik als 
voorzitter van deze mooie vereniging met trots op terug kijk. Maar we 
moeten nu vooruit kijken, en dat doen we ook. Het is voor veel vereni-
gingen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het krijgen van 
enthousiaste mensen die tijd in een vereniging willen steken wordt 
steeds moeilijker. De afgelopen week kwam het bericht dat CV de Kim 
besloten heeft om te stoppen als vereniging, te weinig animo voor nieu-
we leden. Gelukkig zijn wij binnen onze vereniging nog in het bezit van 
leden die zich in willen zetten voor onze vereniging, maar zoals het 
spreekwoord zegt vele handen maken licht werk. Om te zorgen dat het 
werk voor onze huidige mensen niet te veel wordt zijn wij nog altijd op 
zoek naar nieuwe leden die onze vereniging een warm hard toedragen. 
Dus bent of kent u iemand, neem contact met ons op voor een vrijblij-
vend gesprek. Ik wens ieder een mooie vakantieperiode toe en tot ziens 
op onze Ledenvergadering of op de Prinsbekendmaking op zaterdag 11 
november 2017. 
Voorzitter Lorenz van Lieshout 
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
Een vaste activiteit voor iedere 
vereniging aan het begin van 
een nieuw verenigingsjaar. De 
ALV voor OLUM dit jaar op 
maandag 4 september. Het 
bestuur legt verantwoording af 
voor het afgelopen jaar en er 
wordt vooruit gekeken naar 
het nieuwe seizoen. De leden 
kunnen vragen stellen en wel-
licht ook voorstellen doen. Ook 
treed er dit jaar weer een be-
stuurslid af en wordt er een  
 

In deze Nieuwsbrief 
 
- van de voorzitter 
 
- Algemene Leden  
  Vergadering 2017 
 
- Contributie 
 
- College Oud Prinsen 
  
- Agenda 2017-2018 
 
- Uit de oude Doos 
 



2 

kascontrole commissie ingesteld die het financiële reilen en zeilen van 
de vereniging gaat controleren in 2018. Alle leden van de Vrienden-
kring worden van harte uitgenodigd voor deze vergadering. 
 
Voor de voor leden van de OLUM Vriendenkring is er het concept ver-
slag van de ALV van 5 september 2016 en de agenda voor de komen-
de vergadering op maandag 4 september 2017 bijgevoegd! 
 
BETALING CONTRIBUTIE VRIENDENKRING 

 
Een nieuw seizoen begint met een Algemene Leden Vergadering en 
ook met het betalen van de jaarlijkse contributie door de leden van de 
Vriendenkring. Behalve dat u als lid in het Carnavals seizoen op de 
hoogte blijft van de OLUM activiteiten via Nieuwsbrief, website en twit-
ter kunt u ook gebruik maken van uw recht op gratis toegang tot de 
OLUM Kletsavond en het OLUM ontbijt. (Beide na opgave vooraf)  
Daarnaast, en dat is niet onbelangrijk, stelt u OLUM in staat om deze 
Carnavalsactiviteiten te organiseren. 
Leden Vriendenkring betalen €22,00 per persoon, voor aspirant-leden 
is het €11,00.  
Gaarne overmaken op de bankrekening van CV OLUM:  
NL39INGB0006293066 o.v.v. contributie OLUM 2017-2018, postcode 
en huisnummer. 
 
COLLEGE OUD PRINSEN 
 
Hoewel dit College van oud OLUM Prinsen geen officiële banden heb-
ben met OLUM als Vereniging is het toch wel interessant om hier mel-
ding te maken van de zaken die er binnen het COP spelen. Het voor-
jaars uitstapje van het COP ging dit jaar naar Breda waar na de sa-
menkomst in een café in het hart van Breda een escape Room werd 
aangedaan. En hoewel de deelnemende COPers het mogelijk zullen 
ontkennen moest er om te ontsnappen menig hulplijntje worden aange-
sproken. De volgende halte was een prachtig (verbouwd) café op de 
Markt waar onder het genot van een speciaal biertje enkele COP zaken 
werden besproken. Na de oprichting in 2013 is het COP begonnen met 
de op dat moment nog binnen OLUM actieve oud Prinsen. Inmiddels is 
de levensvatbaarheid van dit initiatief gebleken en werden jaarlijks zeer 
gezellige uitstapje/bijeenkomsten georganiseerd, zoals deze keer in 
Breda . Dus tijd om ook de andere oud OLUM Prinsen uit te nodigen 
om ook zitting te nemen in het College Oud Prinsen. Na dit café be-
zoek werd even verderop een Argentijns restaurant aangedaan om een 
bodem te leggen voor de rest van de avond…. Organistoren bedankt ! 
(Inmiddels zijn mails en brieven met de uitnodiging om zitting te nemen 
aan alle oud OLUM prinsen verstuurd.) 
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OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018 

  

Maandag 4 september 2017,  Algemene Leden Vergadering 

     (TOV, aanvang 20.30 uur) 

Zaterdag 11 november 2017, OLUM Prinsbekendmaking 

     (TOV, aanvang 20.00 uur tot 01.00 uur) 

Zondag 12 november 2017, Prinsendiner CV OLUM 

     (TOV, na inschrijving, 17.00 uur) 

Vrijdag 26 januari 2018,  OLUM Kletsavond 

     (TOV, vanaf 20.00 uur, zaal open 19.00 uur) 

Zondag 28 januari 2018, OLUM in Concert 

     (TOV, start 12.00 uur, zaal open 11.30 uur) 

Zaterdag 10 februari 2018,  Opening Helmond Carnaval 

     (Bij Hotel West-End, vanaf 14.00 uur) 

Zaterdag 10 februari 2018,  OLUM Prinsenbier 

     (alleen voor genodigden, vanaf 16.30 uur) 

Zondag 11 februari 2018,  D’n Hellemondse optocht 

     (Centrum Helmond, start 13.30 uur) 

Maandag 12 februari 2018,  Het OLUM’s Carnavalsontbijt 

     (TOV, na inschrijving, vanaf 10.00 uur) 

Dinsdag 13 februari 2018,  Dweilmiddag 

     (Centrum Helmond, vanaf 14.00 uur) 

Zondag 25 februari 2018, OLUM danstoernooi 

     (TOV, zaal open 08.30 uur) 

Een compleet programma volgt later op www.olum.nl 

 

LET OP. 
In de bovenstaande agenda staat het in opzichtig rood vermeld.  
De OLUM Prinsbekendmaking is ook dit jaar op zaterdag en nog wel 
op een bijzondere dag namelijk op 11-11. 
Eerder was aangekondigd dat de OLUM Prins bekend gemaakt zou 
worden op vrijdag 10 november. Dit had alles te maken met de initiatie-
ven binnen Helmond om op de 11e van de 11e  een gezamenlijke ope-
ning van het Carnavalsseizoen te organiseren. OLUM wilde daarbij 
geen spelbreker zijn! 
Helaas is onlangs gebleken dat het initiatief geen doorgang vindt. 
Er komt dus geen nieuw soort MIZUNALLEBAL en gaat OLUM ge-
woon op de Elfde van de Elfde hun Prins bekend maken ! 
 

UIT DE OUDE DOOS 
 
Stel je voor; als Carnavalsvereniging ben je midden in de zomer aan 
het uitrusten van je inspanningen en misschien al plannen aan het ma-
ken voor het komende Carnavalsseizoen. Maar dan komt het bericht, 
je Carnavals residentie staat in brand ! 
Dat overkwam de Olummers op zaterdag 28 juni 1981. Een grote 
brand vernielde Café Restaurant 
De Beurs (Zaal van Vilsteren).  
OLUM was daarmee niet alleen 
hun zalen kwijt waarin ze al meer 
dan 30 jaar hun bals hielden maar 
ook een grote hoeveelheid versie-
ringsmateriaal voor de zalen en 
de gevel. Ook andere verenigin-
gen waaronder de Carnavalsver-
enigingen, De Lummels, de 
Straalpijpers, Bromsnorren en 
Kattenmeppers die gebruik maak-
ten van Vilsteren waren per direct 
dakloos geworden. Het wegvallen 
van het zalencomplex was 
 

OPROEP 
 
OLUM zoekt enthousiaste mensen 
die actief willen deelnemen aan de 
organisatie van OLUM activiteiten. 
 
Daarbij kunt u denken aan het 
lid worden van de: 
 

Raad van Elf, 
OLUM Prinsengarde, 

OLUM Dansgarde, 
(gezien het hoge niveau van  

onze dansgarde is dit vooral ook 
een sportieve uitdaging) 

 
Ook kan OLUM mensen gebruiken 
die willen assisteren bij onze  
Kienavonden. 
 
Informatie: 
Secretariaat:  
Tel: 06-50298677 
Mail: secretariaat@olum.nl 

http://www.olum.nl
mailto:secretariaat@olum.nl
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dus niet alleen een probleem voor OLUM maar voor heel Carnaval vie-
rend Helmond. De Markt en de Wal was met zalen zoals Van Vilsteren, 
Atgier en St Lambert en de café’s het bruisend hart van het Helmondse 
Carnaval. Door het van zaal naar zaal en kroeg naar kroeg trekken 
was er sprake van een heus straatcarnaval. OLUM was er groot ge-
worden door Carnavalsbals met meer dan 1200 bezoekers. Om zeker 
te zijn van kaartjes voor die bals diende men die al weken vooraf te 
kopen bij de voorverkoop adressen. Gedurende de avond werd het 
soms zo druk dat men pas werd binnengelaten als er andere Carna-
valsvierders vertrokken, Motto; drie eruit, drie er in. Een hele generatie 
heeft Carnaval gevierd bij “van Vilsteren”. 
Zoals men op de plattegrond kan zien bestond het complex uit een ca-
fé restaurant, een hal en daarachter nog 3 zalen en een podium. De 
zalen kon men door tussenwanden van elkaar scheiden maar de totale 
lengte was wel zo’n 70 meter. 
Na de brand in 1981 heeft het nog tot begin 1984 geduurd tot de res-
tanten waren gesloopt. Op de foto van het gedeeltelijk gesloopte com-
plex ziet u aan de linker kant de steeg “het Hool” met de zijkant van 
zaal Atgier. Achterin het redelijk gespaard gebleven deel waar de toi-
letraampjes en het podium zijn te herkennen. Het lage podium met de 
gezichtsbepalende ronde steunpalen, die op vele oude foto’s zijn terug 
gezien. Ook de boven het podium gelegen ruimtes zoals kleedkamers 
waren ontkomen aan de vlammenzee. 
Al snel na de brand zijn er besprekingen geweest om het hele Carna-
valsprogramma van de gedupeerde verenigingen over te plaatsen naar 
de zijruimtes van het Speelhuis, ook een grote tent op het MULO veld 
is als mogelijkheid besproken. Maar uiteindelijk viel de keus van OLUM 
op het TOV gebouw mede door de capaciteit van de zalen en omdat 
het gelegen was in het Oostelijk deel van Helmond waar veel MULO 
mensen woonden. Daarmee kwam er helaas wel een einde aan 
OLUM’s 33 jaar durende aanwezigheid in het centrum van de stad! 

CARNAVALS VERENIGING OLUM 
HELMOND 
 sinds 1948 

 
Voorzitter:   
Lorenz van Lieshout 
 
Secretaris:   
Chantal Aben 
 
Penningmeester:   
Jordy Stax 
 
Secretariaat:  
Tel: 06-50298677 
mail: secretariaat@olum.nl 

Website: www.olum.nl  
Ook op Twitter en face book  

Postadres: 
Carnavalsvereniging OLUM 
Postbus 187 
5700 AD HELMOND 
 
Rekeningnummer OLUM  
(ook voor de contributie) 
IBAN:  NL39INGB0006293066 
 
Rekeningnummer OLUM  
(alleen voor de activiteiten) 
IBAN:  NL08INGB0002467071 
Informatie kaarten betaling via :
 kaarten@olum.nl  
 
Redactie OLUM Nieuwsbrief 

info@olum.nl 
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