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NIEUWSBRIEF  04 

SEIZOEN 2017-2018 

januari 2018 

 
ALSNOG 
 
Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud, maar vooruit;  alsnog aan 
alle Olummers, Olummerinnekes, relaties, sponsoren en overige beken-
den en OLUM volgers een gelukkig en gezond 2018 toegewenst ! 
 
NIEUWE PRINSEN 
  
Het is 6 januari, het nieuwe jaar is nog maar amper begonnen, elkaar de 
beste toewensen voor het nieuwe jaar is nu nog geoorloofd. Nu de drie 
Koningen vertrekken komt er ruimte voor nieuwe Prinsen. Zeker in zo’n 
carnavalsseizoen, want de dagen gaan alweer “lengen” maar voor Car-
navalsvierders is het kort dag. 
OLUM verzamelt op die zaterdagmiddag zoals gebruikelijk in het zaaltje 
achter in St. Lambert. Een bijzonder zaaltje want daar in de voormalige 
Kegelbaan is de feitelijke geboorteplaats van diezelfde stadcarnavals-
vereniging die vandaag hun Prins bekendmaken. Vanuit die historische 
plek vertrekt het OLUM gezelschap al 
snel richting het Helmondse kasteel. Het 
plein voor het kasteel is al vele jaren de 
locatie waar de Keiebijters hun Prins 
Briek bekend maken. Een blik naar waar 
de Traverse over het kanaal gaat leert al 
snel dat Prins Briek de XLV iets te ma-
ken heeft met Helmond Sport.  
De echte puzzelaar die meedoen aan 
het Prinseroaje van weekblad Traverse 
wisten het ook al. Prins Briek XLV is Wil-
liam Verkoelen, supporter en sponsor 
van Helmond Sport. Ook verschijnt voor 
het Helmondse kasteel behalve de Car-
navalsverenigingen ook een grote groep 
Helmond Sport Supporters van naar wat gezegd wordt “de harde kern”. 
Als dan de Keiebijters met Prins uit het kasteel komen verdwijnt het hele 
gezelschap weer in een rode mist uit de vele fakkels die zijn ontstoken. 

Maar inderdaad William Verkoe-
len is de nieuwe Prins, die na te 
zijn geïnstalleerd, ook nog een 
aardig woordje weet voort te 
brengen. 
Een echte Hellemonder en ook 
nog een gelovig iemand want hij 
eindigt met het bedanken van 
onze lieve Heer. 
Dan maar snel naar Hotel West 
Ende om daar in de rij aan te 
sluiten om de nieuwe Stadprins 
te feliciteren met zijn aantreden.  
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Waarbij na de nodige mooie woorden over en weer ook het OLUM shirt 
wordt overhandigd aan de nieuwe Prins. 
Als dat dan zo rond half vijf dan eindelijk gebeurd is gaat, na een laat-
ste pilsje en voor onze Prins nog een dansje op een tafel, iedereen 
even wat eten om amper drie uurtjes later weer te verzamelen in het 
centrum van Brouwhuis bij zaal Vissers. 
 
Dus daar staat de vol-
gende prinsbekendma-
king op het programma 
van onze vrienden “De 
Spekzullekes”. OLUM 
mocht daar als eerste 
hun opwachting maken 
om daarna op een plek-
je in de zaal een bonte 
verzameling van Carna-
valsverenigingen binnen 
te zien trekken. 
Kapel de Durbloazers en het bandje wisselen elkaar af tot om 11 over 
10 de Spekzool de zaal word binnengeleid. Ook hier wisten de insiders 
aan de hand van de bekend gestelde hint wie onder de vermomming 
tevoorschijn zou komen. In dit geval geen echte Helmonder maar wel 
een voetballiefhebber en -kenner. De vijfendertigste Prins van de 
Spekzullekes is Prins Pim den 1e. Zoals ook hier gebruikelijk ontstaat 
er dan een gezellig feest met polonaises en Prinsen op de stoelen. 
Mooi te zien dat onze eigen OLUM Prins Jan den twidde net als zijn 
OLUM gevolg veelvuldig op de vloer aanwezig is. Ook hier, minder offi-

cieel en even tussendoor, worden feli-
citaties en medailles uitgewisseld en 
natuurlijk het vertrouwde OLUM T-
shirt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPTIES 
  
Op zondag de 14e januari stonden er twee op het programma, als eer-
ste een jubileum-receptie van EKV de Narren en aansluitend een Prin-
senreceptie bij de Spurriezeiers. 
Met name die eerst receptie vanwege het 44 jarig bestaan de Narren is 
voor OLUM een vreemde gewaarwording. De Narren hebben hun resi-
dentie namelijk sinds enkele jaren ook in het TOV gebouw. OLUM is 
daar al 36 jaar kind aan huis, en dan is zo’n bezoek vreemd. Onder de 
bezielende leiding van OLUM Prins Jan d’n twidde dan toch naar bin-
nen om de Narren te feliciteren met een prachtig jubileum. 
De Narren hebben gekozen voor een compact jubileum. De felicitaties 
worden overgebracht op het podium terwijl de zaal wordt onderhouden 
door de disc jockey. Het lijkt een rare combinatie maar wonderwel lukt 
het om ook de complete OLUM delegatie met de jubilarissen op het 
podium te krijgen en ook zijn wederzijdse toespraken mogelijk. Vorst 
Stan krijgt het woord en weet naast de complimenten voor de 44 jaar 
oude vereniging de Narren ook nog een aantal cadeaus te overhandi-
gen. Te weten; een tweetal dansen van de OLUM dansmariekes, de 
bekende Olummer, medailles uitgereikt door  OLUM Prins Jan 2e, en 
de OLUM drieklap, waarbij het inmiddels bekende T-shirt nog bijna  
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vergeten werd. Uit de woorden van de “Zwetser-Grootvorst” van de 
Narren bleek dat het dansen van de OLUM dansgarde als grootste ca-
deau werd gewaardeerd, iets wat door de OLUM delegatie zeker als 
compliment werd aanvaard.  
Aansluitend ontstond er, door de aanwezigheid van de Spekzullekes 
met de Durbloazers, vooral in de kleine zaal een geweldig feest, waar-
bij de Keiebijters nog bij aansloten. Daarna moest OLUM weer weg 
voor de tweede afspraak van de dag de Prinsenreceptie van de Spur-
riezeiers. 
Aangekomen in Stiphout, inmiddels al 50 jaar “onderdeel” van Hel-
mond, trof de iets kleinere OLUM delegatie een gezellig volle zaal aan. 
In Stiphout is men het dorpse karakter niet vergeten. Op deze receptie 
komen de felicitaties uit alle geledingen van Stiphout en van veel Car-
navalsverenigingen uit de omgeving. Zichtbaar voordeel is de onder-
steuning van de plaatselijke ondernemers voor deze 54 jarige traditio-
nele vereniging. Uiteindelijk kon ook OLUM hun opwachting maken en 
na wat “ge-hachtag” over onze  getalsmatige aanwezigheid, ook 
grote waardering over het optreden van onze Dansgarde Junioren B. 
De commentaren 
over hun optreden 
ook vanaf het podium 
waren zeer lovend. 
Verder werden be-
leefdheden, medailles 
en het OLUM shirt 
uitgereikt en terug in 
de zaal na nog een 
drankje kon OLUM 
weer huiswaarts na 
een mooie receptie-
middag. 
 
 

 

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 13.30 uur) 
Zaterdag 10 februari 2018,  OLUM Prinsenbier 
     (alleen voor genodigden, vanaf 17.00 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 
 
 

OLUM KLETSAVOND 
 
Er zijn nog kaarten te koop, dus reageer!! 
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 bestellen en indien niet uitverkocht aan de 
zaal. 

 

http://www.olum.nl
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OLUM ONTBIJT 
 
Het inmiddels traditionele OLUM carnavalsontbijt staat ook bijna voor 
de deur. Voor de vroege vogels gaat om 10.00 uur op maandag 12 fe-
bruari 2018 de kleine zaal van het TOV open en staat er weer een 
heerlijk ontbijtbuffet voor hen klaar. 
Het ontbijt wordt muzikaal opgeluisterd door de OLUM Hofkapel en er 
zijn optredens van; 
Dé kenne wai ok en Dubbel Trubbel (terug van weggeweest ?). Tijdens 
het ontbijt dus gezellige muziek en optredens en ook kunnen de eerste 
pilsjes weer getapt worden ! 
Voor de leden van de OLUM Vriendenkring is deelname gratis, inschrij-
ven via de website of het bijgevoegde inschrijfformulier. 
 
OLUM Carnavalsontbijt; maandag 12 februari 2018. 
Alleen voor leden van de OLUM Vriendenkring en introducés. 
Inschrijven voor 2 februari 2018 in verband met de bestellingen. 
TOV gebouw, Azalealaan 40, Aanvang 10.00 uur.  

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


5 

UIT DE OUDE DOOS 

Om de deelnemers te inspireren maken de Keiebijters ieder jaar het 
motto bekend voor de optocht van het daaropvolgende jaar. Dit staat 
dan ieder jaar achterop de Keiebijters Prinsenwagen in de optocht zo-
dat iedereen er al vroegtijdig kennis van kan nemen. Van dat motto  
maakt men ook gebruik bij het maken van de Keiebijters Prinsenme-
daille. De deelnemers zijn 
overigens niet verplicht om 
het motto te gebruiken 
In 1999 was het motto “Nei 
Gai” en betekend volgens 
het Helmonds woordenboek 
in het beschaafde Neder-
lands: “deze opmerking 
heeft meer betrekking op 
uzelf.“ 
Oftewel:  
“Kiek noar oewaigen”. 
OLUM maakte dat jaar 
enigszins gebruik van het 
motto door als grote groep 
in een zeer bonte outfit, al 
dweilend en hossend deel 
te nemen aan de optocht. 
Carnaval vierend in de op-
tocht en bekeken door het 
talrijke publiek aan de kant, die er zoals bekend er ook (niet) altijd even 
fraai uitzien. 

Niks moeilijk, gewoon lekker zwaai-
end en zwierend aan de optocht 
deelnemen. Of OLUM met hun deel-
name een prijs heeft gewonnen weet 
waarschijnlijk niemand meer maar 
het was wel erg gezellig. 

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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