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NIEUWSBRIEF  02 

SEIZOEN 2017-2018 

Sept - okt  2017 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING UITGESTELD 
 
De aangekondigde Algemene Leden Vergaderingvan 4 september is 
uitgesteld.  
Nieuwe datum ALV CV OLUM  is maandag 2 oktober 2017  
TOV gebouw, aanvang 20.30 uur. 
 
AFSCHEID PRINS GEERD 1e 
 
Nog even en dan zit het er op, mijn jaar als Prins Geerd d’n urste van 
CV OLUM. En wat is het een prachtig mooi jaar geweest. Samen met 
mijn gezin heb ik met volle teugen van alles genoten. Van de prinsbe-
kendmaking op 12 november 2016, waar ik tot verrassing van velen als 
prins naar voren kwam (met grote dank aan mijn werkgever ANWB We-
genwacht voor het zorgvuldig ruilen van mijn werkweekenden), en de 
volgende dag het prinsendiner in het TOV. 
Van de vertrouwde bezoeken aan de Houtse Kluppels, de Kattendon-
ders, de Brandeliers,  de Spekzullekes, de Spurriezeiers, de Keiebijters 
en de Rampetampers. 
Maar vooral ook van de jubileumrecepties van de Houtse Kluppels  (+ 
een heerlijk jubileumontbijt), van de Brouwhazen en Brouwhaasjes (op 
loopafstand van mijn woonadres en met jeugdprins Sjoerd die bij mijn 
dochter Suus in de klas zit) en van de Keiebijters (waar de gouden keel-
tjes goed gesmeerd werden tijdens Heel Helmond Zingt).  
Daarnaast was ik ook aanwezig bij de Kokerborrel en schlagercompeti-
tie en de befaamde Fitste prins verkiezing. 
Een hoogtepunt was toch wel onze uitverkochte zittingsavond op 10 fe-
bruari, met geweldige optredens van kletsers, amusement en de OLUM 
dansgardes. Ik was die avond een ontzettend trotse prins! In hetzelfde 
weekend werd tevens OLUM in concert georganiseerd in samenwerking 
met de Seniorenharmonie, ook dat werd een gezellig middag. 
In de week voorafgaand aan carnaval beleefde ik samen met mijn gezin 
een mooie maandagavond bij de Moeraseik in Helmond Noord, mijn 
dochters dansten daar met z’n tweetjes omdat er geen ruimte is voor de 
hele dansgarde. En wat deden ze dat goed. Ze gingen ook gezellig met 
de bewoners mee in de polonaise. Wat heb ik die avond veel mensen 
zien genieten, zo mooi om daar bij te mogen zijn. Het dauptfist van de 
Houtse Kluppels bezocht ik al vele jaren, maar nu was ikzelf degene die 
op de woensdag voor carnaval gedaupt werd, vanaf dat moment kon  
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carnaval 2017 helemaal niet meer stuk. Op vrijdagavond vierde we car-
naval met de jeugd van scouting Paulus, waar ik nog mooie prijzen 
mocht uitreiken aan de mooist verkleedde kinderen. 
Maar het absolute hoogtepunt kwam op carnavalszaterdag. Nadat we 
in de ochtend aanwezig waren bij de kat de bel aanbinden in de Oran-
jebuurt waren we met de hele vereniging aanwezig bij het openingsfes-
tijn en het opgraven van de Kei bij Hotel Westende  waar we flink ge-
feest hebben met o.a. Snollebollekes, de dansgarde ging uit hun dak…
en heel OLUM deed mee! En ik mocht het aanschouwen vanaf het po-
dium, geweldig! We waren vervolgens goed opgewarmd om het feestje 
voort te zetten bij mij thuis tijdens het traditionele prinsenbier. Een on-
vergetelijke avond! 
Hoe trots was ik toen we op carnavalszondag de 3e prijs wonnen bij de 
grote groepen met onze OLUMpische Spelen. We hadden ook zo’n 
plezier tijdens het lopen van de optocht met als thema ‘doede gallie 
mee’. Nou, je kunt wel zeggen OLUM deed mee! 
Op maandagochtend konden we met z’n allen al terugkijken op een 
paar mooie dagen carnaval tijdens ons carnavalsontbijt. Maar we wa-
ren nog niet uitgefeest en waren aanwezig bij het Prijsblaoze van de 
Keiebijters en het Sjansbal van de Spurriezeiers. En na een middag en 
avond dweilen in het centrum van Helmond hebben we met een OLUM 
delegatie om 23.11u de Kei weer begraven. 
Vooraf werd me door oudprinsen wel eens gezegd hoe mooi het is om 
je vereniging voor te gaan als prins. En ik moet zeggen, alle verhalen 
zijn waar! Het was prachtig, ik heb genoten en raad het iedereen aan. 
Vanaf hier wil ik de nieuwe prins van CV OLUM alvast een even mooi 
jaar toewensen als dat ik heb gehad. Op zaterdag 11 november wordt 
hij bekend gemaakt, u komt toch ook? 
 

BETALING CONTRIBUTIE VRIENDENKRING 

 
Heeft u uw contributie al overgemaakt ? Graag voor 1 december over-
maken.  
Leden Vriendenkring betalen €22,00 per persoon, voor aspirant-leden 
is het €11,00.  Overmaken op de bankrekening van CV OLUM:  
NL39INGB0006293066 o.v.v. contributie OLUM 2017-2018, postcode 
en huisnummer. 
 
OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018 

  

Maandag 2 oktober 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 
 

http://www.olum.nl
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OLUM PRINSBEKENDMAKING 
  
Mooier kan niet, op zaterdag de elfde van de elfde, maakt OLUM de 
Prins bekend voor het nieuwe Carnavalsseizoen. Natuurlijk wordt er 
eerst afscheid genomen van Prins Geerd den 1e , die na een prachtig 
Prinsenjaar de scepter overdraagt aan zijn opvolger. Wie dat is zal blij-
ken op de 11e  van de 11e om 11 over 11. Of treed Prins Geerd in de 
sporen van zijn voorgangers zoals de Prinsen, Harry I, Pierre, Frans I 
en II, Jan, Leo I en II, uit de jaren tussen 1950 en 1970 en recentere 
Prinsen zoals Bart en Rob?  
Wie het weet zal het (NIET) zeggen! 
Het wordt ongetwijfeld weer spannend wie er aan het einde van een 
wervelende show met de armen in de lucht als nieuwe Prins van 
OLUM naar voren treed. 
OLUM Prinsbekendmaking; zaterdag 11 november 2017, TOV ge-
bouw, Azalealaan 40. Zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur. Gra-
tis toegang. 
 

OLUM PRINSENDINER 
 
Op zondag 12 november kan men, als lid van de OLUM Vriendenkring, 
weer aanschuiven bij het jaarlijkse Prinsendiner. De nieuwe OLUM 
Prins is die middag dan al met de Raad van Elf, de dansgarde en alles 
wat daarbij hoort op bezoek geweest bij de nieuwe Prins van de Klup-
pels. Daarna dus het eigen Prinsendiner waarbij tussen de gangen van 
het dinerbuffet door de Prins van OLUM zijn onderscheidingen zal uit-
eiken aan de actieve leden van CV OLUM. Deelname aan het diner is 
alleen mogelijk voor Leden van de OLUM Vriendenkring die vooraf in-
schrijven en betalen. Per lid van de Vriendenkring is een introducé toe-
gestaan en de kosten voor deelname bedragen € 20,00 per persoon. 
Inschrijven en betalen voor 5 november. ! 
OLUM Prinsendiner; zondag 12 november 2017.  
TOV gebouw, Azalealaan 40. Ontvangst 17.00 uur aanvang diner 
18.00 uur. 
 
 

VOORAANKONDIGING OLUM KLETSAVOND 
 
Er is in 2018 weer sprake van een korte Carnaval, Pasen valt vroeg en 
dus is het ook vroeg Carnaval. Dit houdt automatisch in dat ook de 
OLUM Kletsavond in 2018 al weer snel op de kalender staat, namelijk 
al op vrijdag 26 januari. 
De commissie Carnaval heeft ook deze keer hun werk al gedaan dus 
hebben we weer een vol en attractief programma (calamiteiten uitge-
zonderd). Wie tijdens de Kletsavond de Schlager komt vertolken is nog 
niet bekend, naar naast optredens van onze eigen Dansmariekes en 
OLUM Hofkapel kunnen we genieten van geweldige kletsers en amu-
sement. 
De kletsers Wichard de Benis, Arian Compen en Dirk Kouwenberg zijn 
van een nieuwe generatie getalenteerde kletsers die al de nodige suc-
cessen hebben geboekt. 
Het amusement wordt verzorgt door “oude” bekenden zoals Applaus 
en de zeer ervaren klassiekers Hu’Hum en Striepke Veur. 
Opnieuw een gevarieerde OLUM Kletsavond met topoptredens. 
 
Leden van de OLUM Vriendenkringen hebben tot 15 december voor-
rang met het bestellen van hun gratis én eventuele extra kaarten. 
Daarna gaan de resterende kaarten in de vrije verkoop. 
Kaarten bestellen kan via het bijgevoegde formulier of via de OLUM 
web site.  
De kaarten kosten €11,00 
OLUM Kletsavond; vrijdag 26 januari 2018,  
TOV gebouw, Azalealaan 40.  
Zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur. Kaarten vooraf bestellen. 

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:  
Mail: secretariaat@olum.nl 

mailto:secretariaat@olum.nl
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UIT DE OUDE DOOS 
 
De voorbereidingen van het grote 1

e
 

lustrum MULO’s Carnavalsfeest wa-
ren begin januari 1953 in volle gang. 
Er waren al uitnodigingen uitgegaan 
naar allerlei geledingen binnen  
MULO voor het bijwonen van dit gro-
te feest te houden op 7 februari 
1953. Een feest in zaal van Vilsteren 
met wel twee orkesten. Er ervan, De 
Raodse Blaoskapel met de 
“Zingende Zusjes”, kwam helemaal 
uit Venray. (Kom daar nu maar eens 
om !!) 
De Prins namens wie de uitnodiging 
werd verspreid was nog onbekend 
en werd heel geheimzinnig Prins 
OLUM I genoemd en had daarnaast 
nog een heleboel eretitels zoals in 
de proclamatie is te lezen. Toe-
gangskaartjes moesten tijdig ge-
kocht worden om kans te maken om 
binnen te komen en, heel bijzonder, 
de meisjes mochten de jongens vra-
gen! Het zou het echter allemaal niet 
van komen. 
 
Een week ervoor, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok zich 
een ongekende ramp. De noordwesterstorm stuwde het water in Noordzee, 
als in een steeds smaller wordende trechter, tot record hoogte op. De Waters-
noodramp (Sint Ignatiusvloed) was een feit. In Nederland overstroomde een 
groot deel van de provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse ei-
landen. Hierbij verdronken meer dan 1800 mensen en veel dieren, zeker 
100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Ook in Engeland, België en 
Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen honderden slachtoffers. Op 
zee verloren bij schipbreuken velen het leven. 

 
 
 
 
 

 
 
 
In heel Zuid Nederland worden de Carnavalsactiviteiten vanwege deze ramp 
geannuleerd, natuurlijk ook door CV OLUM. In enkele steden zoals Heerlen 
en Breda worden later, in de zomerperiode, alsnog Carnavalsoptochten ge-
houden.  
Overigens is persoon die achter de naam van 
“Prins OLUM den Uurste” een goed bewaard ge-
heim gebleven. In ieder geval is er in het OLUM 
archief niets van terug te vinden. 
 

CARNAVALS VERENIGING OLUM 
HELMOND 
 sinds 1948 

 
Voorzitter:   
Lorenz van Lieshout 
 
Secretaris:   
Chantal Aben 
 
Penningmeester:   
Jordy Stax 
 
Secretariaat:  
Tel: 0492-320177 
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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