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SEIZOEN 2017-2018 

november 2017 

 
NIEUWE PRINS VAN  CV OLUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Prinsbekendmaking dit jaar was weer eens een klassieke; op de Elf-
de van de Elfde. 
Verschillende Carnavalsverenigingen die normaal onze Prinsbekenma-
king bezoeken hadden deze avond ander bezigheden. Daarom was het 
goede besluit genomen om de bekendmaking in de kleine zaal van het 
TOV te houden. De Dansgardes moesten hun dans aanpassen vanwe-
ge de kleinere dansvloer maar het was misschien wel een van de gezel-
ligste avonden van de laatste jaren. Met de leden van de Vriendenkring, 
de complete CV de Spekzullekus met kapel en de delegatie van de 
Rampetampers waren gearriveerd kon er begonnen worden met het af-
treden van Prins Geerd I.  Met enige weemoed maar soepel werd hij 
ontdaan van zijn Prinselijke kenmerken, en weer aangekleed als lid van 
de Wegenwacht. Om daarna onder de klanken van: “ik ben Ali, van de 
Wegenwacht” door leden van het Comité Oud Prinsen te worden weg-
gesleept uit de schijnwerpers. 
De tijd tot elf uur werd opgevuld met polonaises en andere wat moder-
nere dansjes waardoor de dansvloer eigenlijk de hele tijd bezet was. 
Dan word het onrustig in de zaal, de Raad ven Elf word gesommeerd 
naar de vergaderruimte te gaan om even later in vol ornaat weer te ver-
schijnen, maar nog steeds zonder Prins. De duivelse Dansgardes ne-
men de vloer over met een zeer gevarieerd optreden en dan als een 
“duvel uit een doos” kom daar iemand achter het gordijn vandaan. 
Masker af, en warempel ’t is Jan ! Voor de trouwe volgers van OLUM; 
“the artist formerly known as Tarzan” (naar Rob Scheepers). Maar tij-
dens seizoen 2017-2018 Prins Jan d’n Twidde van CV OLUM. Het werd 
er allemaal nog gezelliger van. Met een enthousiaste Prins Jan voorop 
kwam er de rest van de avond geen einde meer aan de polonaise. 
OLUM is er klaar voor! 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
  
Daar was ie dan op 2 oktober, na een maandje uitgestel, de Algemene 
Leden Vergadering van CV OLUM. Voorzitter Lorenz gaf direct in zijn 
welkomswoord uitleg over de noodzaak van het uitstel. Zowel de secre-
taris als de penningmeester moesten vanwege verplichtingen bij hun 
respectievelijke werkgevers verstek laten gaan. Een jaarvergadering 
zonder secretaris is “niet handig” zoals ook nu zou blijken want enkele 
uren voor deze vergadering meldde secretaris Chantal zich ziek af bij 
de voorzitter. Gelukkig werd die afwezigheid soepel opgelost door de 
voorzitter en bestuurslid Johan van de Ven. Het afwezig zijn van de 
penningmeester was op 4 september dan ook het grootste struikelblok, 
omdat mogelijke vragen op financieel gebied moeilijk door anderen be-
antwoord kunnen worden. 
Uiteindelijk werden alle agendapunten soepel behandeld en kreeg Jo-
han complimenten voor zijn invalsbeurt. De penningmeester en bestuur 
werden gedechargeerd en kregen applaus van de vergadering. Het be-
stuur gaat verder opzoek naar financiële middelen en vernieuwende 
carnavalsactiviteiten  
 

BETALING CONTRIBUTIE VRIENDENKRING 

 
Het kan nog; voor 1 december uw contributie betalen!  
Leden Vriendenkring betalen €22,00 per persoon, voor aspirant-leden 
is het €11,00.  Overmaken op de bankrekening van CV OLUM:  
NL39 INGB0006 293066 o.v.v. contributie OLUM 2017-2018,  
postcode en huisnummer. 
 
OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018 

  

Vrijdag 26 januari 2018,  OLUM Kletsavond 
     (TOV, vanaf 20.00 uur, zaal open 19.00 uur) 
Zondag 28 januari 2018, OLUM in Concert 
     Geannuleerd 
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 
 

DE LAATSTE KEER PRINS GEERD 
 
De Rampetampers waren opnieuw eerste Carnavalsvereniging in Hel-
mond die hun prins 2017-2018 bekend gingen maken. Tevens is dat 
het laatste officiële daad van onze aftredende Prins Geerd. In wijkhuis 
“De Fonkel” was er een speciaal verrassingsoptreden van Elvis Pres-
ley. Het bleek al snel dat hij niet alleen naar Helmond was gekomen 
voor een optreden want hij bleef en na 
de nodige plichtplegingen veranderde 
hij langzaam maar zeker in een Prins 
en hebben de Rampetampers met 
Prins John II iemand die voorop gaat 
in de polonaise. Bij de feestelijke felici-
taties kon OLUM Prins Geerd voor de 
laatste keer het prachtige OLUM shirt 
aan een collega Prins overhandigen. 

http://www.olum.nl
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HOUTSE KLUPPELS 
 
Het eerste bezoek van de nieuwe OLUM Prins is al sinds mensenheu-
genis een bezoek aan de Houtse Kluppels. Na een, volgens insiders, 
korte nacht was er ook voor onze Jan d’n Twidde de gang naar de Ge-
seldonk. Daar ging de OLUM delegatie onder zijn leiding hun opwach-
ting maken bij de nieuwe Houtse Prins Marcel 1e. De Junioren B van 
de OLUM dansgarde mocht daar het eerste presentje uitdelen waarna 
de vele goede woorden werden gedeeld. Na de felicitaties aan Prins 
Marcel en zijn gade nog even een borrel terug naar de zaal voorin de 
Geseldonk. We konden hier genieten van de zich warmspelende be-
zoekende kapellen en tussendoor soms heel even van de jeugdige 
diskjockey.  
 
OLUM PRINSENDINER 
 
Na het bezoek aan de Kluppels 
opnieuw terug in het TOV, op-
nieuw in de kleine zaal. Voor deze 
gelegenheid omgetoverd een 
sfeervol restaurant waar zo’n 50tal 
Olummers aanschuiven voor het 
jaarlijkse Prinsendiner. Een Prin-
sendiner waarbij Prins Jan d’n 
Twidde met echtgenote Ine na-
tuurlijk het stralende middelpunt 
zijn. De Prins moet wel flink aan 
de bak, tussen de gangen door 
van het, overigens prima, buffet 
mag hij aan de actieve leden van 
OLUM zijn Prinselijke onderschei-
ding uitreiken. De door Vorst Stan 
ingedeelde groepen komen zo al-
lemaal voorbij, niemand wordt ver-
geten en waarbij Lid van Verdien-
ste Ger Koppenens de rij sluit. 
Dan is het, na het koud- en warm 
buffet, tijd voor het toetje waar ook weer volop gebruik van werd ge-
maakt. De Prins heeft dan een druk en (in)spannend weekend achter 
de rug en van die drukke dagen zullen er nog wel meer volgen. 
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KATTENDONDERS 
 
Sinds de oprichting van CV de Kattendonders hebben zij hun residen-
tie in het Phileutonia gebouw aan de Kanaaldijk NW.  Ook OLUM is daar 
graag bij aanwezig en zo ook dit jaar onder de bezielende leiding van 
Prins Jan d’n Twidde. Na 
binnenkomst met de 
Donderstraaltjes barst er 
een gezellig feest los 
waarbij de aanwezige 
Prinsen zich niet onbe-
tuigd laten. Dan is het tijd 
dat de nieuwe Prins van 
de Kattendonders be-
kend wordt gemaakt. 
Euh, nieuwe Prins??? 
Na hun Prinsen Rob, 
Frank en Olaf blijkt dat er 
dit jaar een heuse Prin-
ses de Kattendonders 
voor zal gaan: Prinses 
Astrida del Gato is de 
haar naam. Het benoe-
men van een prinses bij een Helmondse Carnavals Vereniging lijkt zich 
voorlopig te beperken tot de westzijde van het kanaal en niet de kanaal-
omleiding maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. OLUM wenst 
haar in iedere geval een prachtig Carnavalsjaar toe en gezien haar optre-
den op die vrijdagavond gaat dat ook zeker lukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLUM KLETSAVOND 
 
Heeft u uw kaarten voor de OLUM kletsavond al besteld ? 
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.  
Opnieuw een vol programma met de OLUM Dansgardes en hofkapel, 
kletsers Wichard de Benis, Dirk Kouwenberg en  Arian Compen. Bij het 
amusement oude bekenden zoals Applaus en de klassiekers Hu’Hum 
en Striepke Veur. Na afloop het vertrouwde OLUM-bal. 
 
Kaarten bestellen kan via het formulier (Nieuwsbrief 02) 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 graag vooraf be-
stellen. 

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 
 
Prins worden van een Carnavalsvereniging is bijzonder, Prins worden van CV 
OLUM is heel bijzonder. Iedere OLUM Prins is bijzonder. Een Prinsenjaar is 
bijzonder, bij alle activiteiten ben je als Prins prominent aanwezig en sta je in 
het centrum van de belangstelling. De ene Prins is bijzonder omdat hij Prins 
mag zijn bij een jubileum, de ander is bijzonder omdat hij het jaar ervoor ook 
al Prins was, of het jaar daarvoor en daarvoor ook. Bijzonder is de Prins die 
nu Prins is, net zo bijzonder als zijn opvolger. Dan heb je nog Prinsen die bij-
zonder zijn omdat de leukste, jongste, oudste, sportiefste, spontaanste of ori-
gineelste Prins zijn. Prinsen zijn bijzonder als ze ook nog eens spreekvaardig 
zijn, tenminste, die enkele keer dat ze mogen spreken. 
Toch hebben we binnen CV OLUM ook een bijzonder bijzondere Prins! Een 
Prins die twee keer in één kalenderjaar tot Prins van OLUM is benoemd.  
In 1975 constateerde men bij OLUM dat het net voor Carnaval en met Carna-
val zelf het qua agenda steeds drukker werd en CV OLUM ging daarom over 
tot het bekend maken van de OLUM Prins in november.  Gekozen werd voor 
de zaterdag zo dicht mogelijk bij het (vertrouwde) 11-11 OLUM-bal. In de 27 
jaren ervoor maakte OLUM hun Prins altijd in januari of februari, zo’n twee 
weken voor Carnaval bekend. 

Zaterdag 16 februari 1974 werd Prins 
Leo II  (Leo de Bruyn) voor de eerste 
keer bekendgemaakt als nieuwe Prins 
van CV OLUM. 
Een klein jaar later, op 1 februari 1975 
viel de keuze opnieuw op Leo en ging 
hij OLUM voor de tweede keer voor. 
Die eer viel hem in datzelfde jaar dus 
op 8 november 1975 (voor carnavals-
jaar 1976) weer te beurt waardoor hij, 
ook weer bijzonder, de enige Prins is 
die drie carnavalsseizoenen Prins van 
OLUM is geweest.  
Op 27 november 1976 werd Prins Leo 
afgelost door OLUM Prins Wim I (Wim 
van Kraay) 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

1e Medaille  
16 februari 1974 - 

1 februari 1975 

2e Medaille  
1 februari 1975— 8 november 1975 

3e Medaille  
8 november 1975—27 november 1976 
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