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NIEUWSBRIEF  05 

SEIZOEN 2017-2018 

maart 2018 

OLUM KLETSAVOND 
 
Zoals men mag verwachten van een OLUM Kletsavond had de commis-
sie Carnaval, belast met de organisatie, een gevarieerd programma sa-
mengesteld. Na binnenkomst, onder de muzikale klanken van onze hof-
kapel, van Prins Jan den 2e met zijn gevolg kon na het voorstelrondje 
van Vorst Stan de avond beginnen met een optreden van de OLUM 
dansgarde. De jongste groep, junioren B, wel te verstaan. Niet het miste 
begin want er stonden meerdere Nederlands Kampioenen op de bühne.  

Na afloop en het 
“ooh wat zijn ze 
mooi” brachten Dè 
Kenne Wai ôk hun 
carnavalsschlager 
ten gehore. Daarna 
kwam ceremonie-
meester Tom terug 
met de eerste klet-
ser: de Marat(h)
onproater hoewel 
hij Krank Jorum is 
op de Marathon 
komt zijn alter ego 

uit Best, Hoewel hij eigenlijk een Antiloper was hij toch Rapper dan 
Boef, bovendien had hij problemen met “het rondje Helmond”. Geen pro-
blemen met een rondje dansen liet de senioren dansgarde zien, waarbij 
de waarschuwing: doe dit niet vooral niet thuis zeer op z’n plaats is. Dat 
kon zomaar wat kapotte huisraad en erger nog, gebroken ledematen 
opleveren. Maar fantastisch om de groep te 
zien optreden. De volgende kletser was astro-
naut, een beetje tegen wil en dank want hij 
had een reis naar de maan gewonnen bij de 
Postcode Loterij. Dan heb je even tijd nodig 
om je ruimtepak aan te doen maar zo’n Helm
(onder) werkt niet mee als je een pilsje wil 
drinken. Als je dan op weg naar de maan te 
maken krijgt met een valse start en Gay-

krachten terwijl het gewichtloos 
Yatchee’n (?) ook alleen maar pro-
blemen oplevert dan heb je meer 
dan voldoende stof om er op de 
OLUM kletsavond over te komen 
kletsen. 
Vervolgens werd er les gegeven in 
applaus maar ook door Applaus, van een matig- tot een 
ovationeel applaus. Deze groep, zij waren al vaker op dit 
podium te zien, brengen amusement van een hoog niveau. 
Een gevarieerd optreden waar ook Helmondse problematiek 
aan bod kwam, maar ook een (oud) konijntje, vrouwen, 
voetbal en bier kwamen voorbij. Wel jammer van die Eind-
hovense shawl. 
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Dan de beurt aan H’um H’um, “men” zegt dat je van dit genre moet 
houden, nou de zaal lustte er wel pap van. De muzikaliteit, de mimiek 
maar ook het gevecht met “poep aan je schoen” een onwillige micro-
foonstandaard en microfoonsnoer, geweldig. “Men” moet wel goed op-
letten want het tempo waarin de act wordt uitgevoerd is zo hoog dat je 
snel iets kunt missen. Het: “We want more, we want more” vanuit de 
zaal werd even gemist door OLUM Vorst Stan maar H’um H’um pakte 
de draad direct weer op! 
Misschien is het na zo’n ener-
verende top act als kletser wel 
moeilijk in de ton te gaan 
staan, maar dat deed Arian 
Compen dan ook niet. Ge-
dwongen worden om als enige 
jongen thuis, net als je zus-
sen, dansmarieke te worden 
valt ook niet mee. Maar om 
uiteindelijk als DansA3 toch te 
slagen is een prestatie. Opval-
lend was ook de overeen-
komst met de zaal, ook hij wist 
niet wat hij ging zeggen.  

Wanne klets! Als laatste amusement, kwam Striepke 
Veur met een “stormachtige” opkomst weer tot de no-
dige spraakverwarrende conversaties. Dankbaar on-
derwerp dit jaar natuurlijk Prins Briek in combinatie 
met voetbal en Helmond Sport. Die laatste twee; voet-
bal en Helmond Sport maar ook het Nederlands Elftal 
worden tegenwoordig niet altijd meer in een adem ge-
noemd en ze vroegen zich dan ook terecht af: “Woar 
moet ’t mi ons voetbal heen”? 
Waar we daarna naar toe moesten wist OLUM wel, 
naar de kleine zaal waar Prins Jan den 2e met echtge-
note Ine het bal openden. De OLUM hofkapel afgelost 
door discjockey Arjan, bezoekers, raad, dansmariekes, 

bestuur, iedereen op de dansvloer met dansjes, polonaises en zelfs 
het ouwerwetse roeien, alle ingrediënten voor een gezellige afsluiting 
waren aanwezig, en dat is het ook geworden. 
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DE WEG NAAR AS-WOENSDAG 
 
Het aantal activiteiten, zeker voor de Prins van 
OLUM begint een ruime week voor carnaval 
sterk toe te nemen. 
Dit jaar begint het al op vrijdag 2 februari, Prins 
Jan d’n 2e  bindt de strijd aan met de andere Hel-
mondse Prinsen voor de titel; “De Fitste Prins”. 
Men duwt zittend een liniaaltje weg en gaat op 
de home-trainer fietsen waarna via een ongetwij-
feld verantwoorde rekenmethode de Fitste Prins 
bekend gemaakt kan worden. Iedereen wordt 4e 
tenzij men 3e, 2e of 1e wordt, en dat was dit jaar 
Prins Pim van de Spekzullekes. Onze Prins, vier-
de 4e dus. Na een optreden van Stadprins Briek 
wordt een polonaise ingezet en het verloren 
vocht aangevuld. 

De dag erna op zaterdag bezoekt een OLUM de-
legatie de Kletsavond van de onze vrienden de 
Rampetampers. Het bleek een gezellige en ge-
slaagde avond te zijn met de comeback op de 
bühne van Dubbel Trubbel. Deze dames gaan 
we later ook nog terugzien op het OLUM ontbijt. 

Terwijl het bestuur en de Raad van Elf op maan-
dag de 5e hun maandelijkse vergaderingen hou-
den brengt de top een bezoek aan het huiska-
mercarnaval van de Moeraseik waar mensen met 
een zorgvraag toch nog zelfstandig kunnen wo-
nen. Een zeer kleinschalig carnavalsgebeuren 
waarbij je niet met een hele Raad van Elf naar 
binnen kunt maar waar OLUM en artiesten, zoals 
ZEMAC de mensen, op een gezellige Carnavals-
avond trakteren. 

Dan, op woensdag 7 februari begint het grotere 
werk, het Daupfist  bij de Houtste Kluppels, waar 
de meeste Helmondse en Mierlose Prinsen sa-
men met enkele verdienstelijke Houtenaren wor-
den “gedaupt”. Want ongedaupt kan men toch 
niet, het volgens zeggen oorspronkelijke katho-
lieke feestje, het carnaval ingaan. Met het uit-
spreken van de verwachting dat men op woens-
dag weer in de kerk zal verschijnen (aswoens-
dag) wordt men met een “Ora Et Labora” heen-
gezonden. 

Vrijdag de negende, het carnaval komt snel dich-
terbij. Iets nieuws voor OLUM, een bezoekje aan 
het lerarenbal. Nadat de leerkrachten op de ba-
sisscholen eerder op die dag al carnaval hebben 
gevierd met hun leerlingen gaan ze nu zelf los. 
Ons Lid van verdienste wist al uit ervaring dat dit 
een mooi feestje is, waar vorig jaar ook een dele-
gatie van de Rampetampers bij aanwezig was. 
Inderdaad het bleek allemaal waar te zijn, leuk! 
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Aansluitend is het tijd voor de OLUM opwar-
mavond, al vele tientallen jaren een besloten 
start-up alleen voor de actieve OLUM leden. 
Daarom ook geen foto’s van dit klein maar fijne 
feest wat meestal eindigt in de vroege zaterdag-
ochtend. 

Op zaterdag brandt het carnaval dan echt los, 
OLUM verzamelt zich rond het middaguur in de 
Kegelzaal van St lambert. Vanwege het vernieuw-
de openingsprogramma wat eerder dan we ge-
wend zijn. Wel goed aankleden want het is wel fris 
op deze 10e februari. Vooraf aan het vertrek rich-
ting Hotel West-Ende in de Kerkstraat wordt er 
door onze hoffotograaf Robby nog even een 
groepsfoto gemaakt. Lopend door de Veestraat 
lopen we recht af op dreigende wolken die vanuit 
het westen opdoemen, gelukkig heeft het geen ge-
volgen voor deze middag. Op het half overdekte 
Mizunalle-plein voor West-Ende vindt OLUM een 
plaatsje vooraan bij het podium. Doordat het plein 
in vakken is verdeeld door de verschillende heggen 
wordt het uiteindelijk geen grote massa maar over-
al wat plukken Carnavalsverenigingen en belang-
stellenden. De veranderde opzet lijkt in die zin wel 
geslaagd, Er is duidelijk meer volk op de been dan 
andere jaren. Vooraf aan de Stadssleutelover-
dracht was er een “Battle” tussen de burgemeester 
mevrouw Blanksma en twee tegenstanders, de 
“Loper” en de “Steeksleutel” genaamd. Die namen 
waren leuk bedacht, maar ook gezien de verschil-
lende reacties zal deze Battle de evaluatie waar-
schijnlijk niet overleven. Uiteindelijk komt het alle-
maal goed, de stadssleutels worden overhandigd 
en na een aantal optredens en andere plichtplegin-
gen (vooral met bier) is daar ook het moment waar-
op iedereen had gewacht; de kei komt uit de grond 
en het Helmondse carnaval is begonnen. 

Zoals gebruikelijk verlaat kort daarna OLUM het 
strijdtoneel en nadat herder Tom al zijn schaapjes 
in de bus gedreven heeft gaan we met een hele 
lange bus op weg naar de Prinselijke residentie 
waar het Prinsenbier zal worden getapt. Het com-
plete OLUM gezelschap  met voorop Ceremonie-
meester gevolgd door kapel, dansgarde Raad van 
Elf bestuur, Prins, Vost en aanhang betreedt de 
Prinselijke residentie waar al andere genodigden 
aanwezig zijn. Een voor OLUM bekende residentie 
waar we zeer gastvrij worden ontvangen door het 
duidelijk herkenbare “personeel” van Prins Jan d’n 
twidde. Het prinsenbier wordt getapt en nadat de 
eerste dorst geledigd is worden er door prins Jan 
Prinselijke onderscheidingen uitgereikt aan ver-
schillende familieleden, vrienden en buren. 
De kapel speelt er lustig op los, waarbij de man die 
de grote trom sloeg een wel erg bekend gezicht 
had. Aansluitend ging onze Prins met zijn eega 
voor om gebruik te maken van een geweldig koud 
en warm buffet, waarmee de bodem werd gelegd 
voor de rest van de avond. 
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Altijd een wat schuchter begin op zondagmorgen 
als de OLUM optochtdeelnemers zich verzame-
len. Men is ingedeeld in tijdsgroepen om onnodig 
wachten te voorkomen. Na een kopje koffie of 
thee met een worstenbroodje wordt de kleding 
gepast, de verschillen rollen en taken doorgeno-
men en naar buienradar gekeken. Hoeveel geluk 
hebben we dit jaar? De optochtcommissie heeft 
het goed voor elkaar en gaande weg verschijnen 
meer mensen die aangekleed en geschminkt een 
metamorfose hebben ondergaan. Pipo de Clown, 
Mammaloe, Peppi en Kokkie, Buurman en Buur-
man, Bassie, Adriaan, de Baron, Ome Willem 
Charlie’s Angels, Ma Flodder, Pipi Langkous en 
de Rattenvanger van Hamelen met zijn ratten 
keren onder leiding van een presentator en regie 
assistente terug bij TV OLUM. Dit alles in het ka-
der van het Motto; “Wai zing’r ôk wir”. 
Op het moment van het vertrek naar de opstel 
locatie is het miezerbuitje veranderd in een flinke 
miezerbui, maar dankzij opnieuw het goede werk 
van de commissie heeft iedereen een poncho 
zodat we redelijk droog aan de start kunnen ver-
schijnen. Bij die start is het droog en laten TV 
OLUM zich zien aan het Helmondse publiek en 
zelfs het kort regenbuitje op de Steenweg kan de 
OLUM presentatie niet bederven. Gedurende de 
hele optocht ontvangen we veel positieve res-
ponse van het publiek en worden ook de afzon-
derlijk figuren herkend. Het Eindhovens Dagblad 
schreef op maandag al dat er een goede sfeer 
heerste tijdens de optocht en OLUM kan dit al-
leen maar beamen. 
Die goede sfeer was er ook tijdens de prijsuitrei-
king. Dit haar voor het eerst buiten op het Mi-
zunalle-plein, waar OLUM een prima 4

e
 plaats bij 

de grote groepen ten deel viel.  

Het was weer gezellig vol op het OLUM Carna-
valsontbijt, de OLUM hofkapel speelde dat het 
een lieve lust was. De sfeer zit er dan ook al snel 
weer in, even in de rij voor een lekker ontbijt, nog 
even terug voor een kopje koffie of glaasje sju en 
smullen maar. Dan de herintrede van Dubbel 
Trubbel, al eerder gespot bij de Rampetampers, 
die de draak staken met het gebruik van de mo-
biele telefoon en vooral met zichzelf. Effe liken 
dus en dan de was strijku ! Bij het optreden van 
“dé kenne wai ôk” was er ook een vertederend 
gastoptreden van een kleine meid die zonder 
enige schroom de show stal. Alvast benaderen 
voor de dansgarde. Verder het bekende beeld, 
een polonaise tussen de tafels door en als toetje 
een kroket. 

Dinsdag, wat anderen ook doen; OLUM gaat 
dweilen. Het dweilen met OLUM zit de laatste 
jaren weer echt in de lift, zonder de precieze  
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OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018-2019 

 

Carnaval 2019 vindt plaats op zaterdag 2 maart tot en met dinsdag 5 

maart. Details van het OLUM programma volgen later. 

 

DANSTOERNOOI CV OLUM 
 
Carnaval is inmiddels alweer twee weken voorbij maar 
veel dansmariekes gaan nog even door. Het Samen-
werkingsverband Vrije Danstoernooien (SVD) organi-
seert elk jaar, samen met carnavals -en dansverenigin-
gen verschillende dansmariekestoerooien. Allerlei dans-
groepen nemen het dan tegen elkaar op, niet alleen als 
groep maar ook solo’s en duo’s mogen meedoen.  
Op zondag 25 februari mocht Carnavalsvereniging 
OLUM haar danstoernooi organiseren, dit al voor de 
derde keer. Het toernooi vond plaats in het TOV-
gebouw, dat voor een dag helemaal was omgetoverd tot 
danstempel. Al vroeg in de ochtend stonden de eerste 
meiden voor de deur. Om half 10 werd het toernooi geo-
pend door Wethouder Frans Stienen, de voorzitter het SVD Jan Kanters en de 
voorzitter van CV OLUM Lorenz van Lieshout. Daarna kon het dansen begin-
nen, in de ochtend mochten de meiden in de categorie Minioren en Junioren A 
hun dans laten zien aan de jury. Met de haren netjes opgestoken, glitter make-
up en prachtige pakjes aan straalden de meiden op het podium. De meiden niet 
alleen hun gardedans zien maar er waren ook verschillende showdansen te be-
wonderen.  
  

 
 

 

aantallen te kennen waren er meer dan 40 deel-
nemers, jong en oud. Vanuit de Residentie van 
de Prins via het TOV naar de Molen om daar 
even ons OLUM gezicht te laten zien. Via lokaal 
42 dan toch ook naar het havenplein. 
Dat “De Penning” al een tijdje “Plan B” heet deed 
niks af aan de gezelligheid, die je overigens met 
zo’n grote groep zelf maakt. Dat was zeker ook 
het geval in de “Borrelbar de Haven” waar we 
iedereen en ook onszelf verrasten met een ge-
weldig OLUM optreden en waar de OLUM 
shawls vrolijk rondzwierden. Ook werd nog een 
bezoek gebracht aan “De Jongens”, ”Franske” 
en de “Borrelbar Helmond”. De OLUM dweilmid-
dag, een echte hit tijdens carnaval. 
Na het eten in friettent, bij de Griek of Italiaan 
komen de echte volhouders weer bij elkaar bij 
Franske. Nog even lekker meezingen en nog 
een pilske om van daaruit naar het Mizunalle-
plein te gaan om er bij te zijn als de Helmondse 
Kei weer in de grond verdwijnt. 
 
Een waardige afsluiting van een geweldig goed 
carnaval 2018. 

Woensdag 14 februari; Aswoensdag. Askruisjes 
worden zelden nog gezien maar OLUM gaat ge-
woon in het burgerkloffie toch nog even naar de 
Residentie van Prins Jan en zijn vrouw Ine. 
(Alleen voor de vaste Olummers!) 
De residentie is dit jaar ook de locatie van het 
haring happen en om te kijken of er nog iets in 
het vat zit. Een beetje om de Prins de troosten 
met het einde van het carnaval, maar ook om 
hem te bedanken voor zijn Prinselijke heerschap-
pij.  
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In de middag mochten de meiden in de categorieën Junioren B en Senioren 
hun dans laten zien.   
Bijzonder aan dit toernooi is dat CV OLUM verschillende Carnavalsverenigin-
gen uit Helmond en omgeving uitnodigt om in een externe categorie ook mee 
te mogen doen. Onder andere CV De Spekzullekes, CV De olietrappers, CV 
De Kattendonders en de Brandeliers waren aanwezig. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dansgarde van CV OLUM 
mocht zelf ook verschillende prij-
zen ophalen: 
Norah, solo garde junioren B:  
1e plaats 
Linda, solo garde senioren:  
1e plaats 
Groep garde, junioren B:  
2e plaats 
Groep garde, senioren: 
1e plaats 
Simone, solo show senioren:  
1e plaats 
Aukje, solo show junioren B:  
1e plaats 
 
Al met al was het een zeer ge-
slaagde dag. Dankzij veel vrij-
willigers van CV OLUM liep de 
organisatie erg goed en heb-
ben de dansers en de suppor-
ters een gezellige dag gehad.  

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 
 
Onze Dansgarde’s presteren de laatste jaren tijdens toernooien buitengewoon 
goed. In verschillende categorieën en leeftijdsgroepen behaalden ze vele prij-
zen en werden ook al veelvuldig landskampioen. Ook in het verleden wisten 
de OLUM gardes veelvuldig prijzen weg te halen en 
werden uitgenodigd bij evenementen. Een ervan 
spreekt wel zeer tot de verbeelding; een optreden in 
de schouwburg van Deventer op 5 februari 1976.  
In de periode 1970 tot na het 33 jarig jubileum in 1981 
werden veel prijzen gehaald en lof geoogst. Een van 
de toonaangevende dames in die periode was onge-
twijfeld Cissy Raaijmakers, eerst 11 jaar als lid van de 
dansgarde en later als trainster/leidster. Zij haalde in 
1974 zelfs de Telegraaf vanwege de opening van het 
Helmonds Carnaval. 
Bijzonder uit die periode was ook dat ze bij optredens 
en toernooien een mascotte bij zich hadden. Een 
mascotte die hetzelfde gekleed was als de dansgar-
de. Die mascotte werden natuurlijk gemaakt door 
Diny de Vries, die natuurlijk alles maakte voor en van 
OLUM wat met stof te maken had. Van de mascotte 
van na 1981 waren er zelfs meer dan een zoals op de 
foto’s t zien is , een met donker en een met blond 
haar. 
Maar die mascottes, een idee voor onze huidige 
dansgarde? 

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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