BETALING CONTRIBUTIE VRIENDENKRING

NIEUWSBRIEF 01

- Contributie

Na een hete zomer staat er weer een nieuw carnavalsseizoen voor de
deur. OLUM haalt weer alles uit te kast om er weer een geweldig seizoen van te maken.
Daarvoor rekenen wij ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage als lid
van de Vriendenkring in de vorm van de jaarlijkse contributie, zo blijft u
OLUM in staat stellen om 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 2018-2019, postcode
en huisnummer.

- ALV 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

- Opheffen postbus

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 1 oktober 2018 om 20.30 uur.
Maar let op ! De ALV vindt plaats in Proeverij de Bank,
Veestraat 46 te Helmond. (Hoek Veestraat en Kanaaldijk N.O.)
Voor de leden van de Vriendenkring is de agenda en het verslag van 2
oktober 2017 bijgevoegd.

SEIZOEN 2018-2019
September 2018
In deze Nieuwsbrief

- Comité Oud Prinsen
- NK danstoernooi
- Agenda 2018-2019
- OLUM Feestavond

(met Prinsbekendmaking)

- OLUM Prinsendiner
- Uit de oude Doos

OPHEFFEN POSTBUS 187
De wereld verandert, de communicatie verandert, ook bij onze Vereniging. Een veel gebruikte manier om tegenwoordig binnen een vereniging te communiceren is per mail. Kosten voor de
”ouderwetse” briefpost lopen op en er
wordt bovendien ook steeds minder vaak
gebruikt van gemaakt. Daarom heeft CV
OLUM de huur van de Postbus (postbus
187) opgezegd iets wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt.
Wij blijven u op de hoogte houden via de
website, facebook, twitter en deze nieuwsbrief. Een aantal mensen binnen de Vriendenkring bezitten en gebruiken deze moderne media niet.
Zij blijven de Nieuwsbrief op papier ontvangen, veelal (gratis) door OLUM bezorgd en een enkeling blijft de Nieuwsbrief via Postnl ontvangen.
Natuurlijk moet OLUM ook per post bereikbaar blijven, heeft u nog brievenpost voor CV OLUM dan kunt u die sturen aan:
Secretariaat CV OLUM
Schipholplein 8
5703 GE Helmond
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UITSTAPJE COMITÉ OUD PRINSEN
Na de laatste Nieuwsbrief zijn er wat “OLUM activiteiten” blijven liggen.
Zaken die we u toch niet willen onthouden. Allereerst een stukje over
het jaarlijkse uitstapje van het Comité Oud Prinsen. Na de vorige keren
steden als Den Bosch en Breda onveilig te hebben gemaakt trok men
nu naar het buitenland.
Op zaterdag 10 maart (Halfvasten) reed een busje met 8 oud Prinsen
door Helmond en omstreken. De afspraak was om in café Cambrinus
in Hasselt drie andere oud OLUM Prinsen te treffen. Met dit Carnavaleske aantal van elf zouden we die dag de opening van het Hasseltse
Carnaval gaan meemaken. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de twee nieuwkomers in het COP gezelschap te verwelkomen en hen de COP onderscheiding te overhandigen. De nieuwelingen waren oud Prins Geerd en (heel) oud Prins Leo.
Om er een beetje in te komen was een bezoek gepland aan het Jenevermuseum. De rondleiding werd verzorgd door een begijntje in vol
ornaat. Dat deze oudere dame van wanten wist bleek al gauw, waarbij
wij al heel snel werden ingelicht over het maken van jenever en de jeneverhistorie van Hasselt. De rondleiding eindigde op de manier zoals
je bij zo’n soort museum mag verwachten, met een borrel!
Daarna trok het gezelschap naar het centrum van Hasselt waar we in
gezelschap van veel “Carnavalisten” en de kapel “Toeternietoe” in afwachting waren van de kinderoptocht en de opening van het Hasselts
Carnaval. Onder het genot van het lokale bier werden we al heel snel
geïnformeerd over de lokale gebruiken van die dag. Dit had tot gevolg
dat we na de opening van het Carnaval door mevrouw de Burgemeester ons mee lieten voeren in het statige stadhuis. Het OLUM gezelschap, zeer herkenbaar aan de OLUM shawls, had een plek gevonden
voor een dubbele deur en een plekje voor de kapel. Jawel het waren
onze vrienden van “Toeternietoe”.
Er ontspon zich een verrassend gebeuren, wat jolige toespraken waarbij de lokale politiek niet gemeden werd en mening Schepen op de hak
werd genomen. Op een
gegeven moment werd
het gezelschap met die
gele shawls gevraagd
om enige ruimte te maken, de reden daarvoor
werd snel duidelijk;
daarachter was de bar.
Daaruit kwam een rij
obers, met vooral veel
bier, jenever en jus d’organge. Die heren zijn de
hele verdere middag blijven rondlopen en het
was vooral bedoeld om
af te pakken. Er ontstond een heuse polonaise en een kraai die vanuit een ton het hele
Hasseltse , vooral, politieke jaar nog eens dunnetjes overdeed. Dat
was goed opletten maar als je de draad te pakken had kon je het wel
volgen.
Toch en helaas moesten we weg voor een afspraak in een restaurant
want ook de inwendige oud Prins moest van wat vast eten voorzien
worden. Het was daar ook weer gezellig en als klap op de vuurpijl
kwam daar ook nog Mevrouw de Burgemeester met eega en dochter
een hamburgertje eten. En ja hoor, ook nog even op de foto met het
OLUM gezelschap. Het avond programma zou zich voltrekken in een
evenemententent met het onafscheidelijke “Toeternietoe” en een lokaal
beroemde band. Maar voordat de tent volliep moesten de COPers
weer terug naar het busje om de thuisreis te aanvaarden, waarmee ze
waarschijnlijk aan een gehoorbeschadiging zijn ontkomen. Bob Paul
bedankt!
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DANSTOERNOOI 2018
Een ander stukje oud maar geweldig nieuws zijn de resultaten van onze Dansgarde op het Nederlands Kampioenschap.
Ook afgelopen winter deden onze dansmariekes weer mee aan de
danstoernooien georganiseerd door het Samenwerkingsverband Vrije
Danstoernooien (SVD)
De resultaten waren dit jaar opnieuw verbluffend goed. Aan een toernooi uit de reeks werd niet deelgenomen omdat ze op diezelfde dag,
samen met de rest van CV OLUM twee recepties bezochten.
Verder werden er op alle toernooidagen in alle categorieën nagenoeg
alleen maar ereplaatsen behaald. Op de finaledag voor het Nederlands
Kampioenschap werden op 15 april in Hapert de puntjes op de i gezet
met opnieuw bijna alleen 1e plaatsen. Alleen Sherina werd in de categorie solo garde senioren, geen Nederlands kampioen maar eervol
derde. Maar daarbij had ze in Linda dan ook een geduchte tegenstandster. Dames dansgarde, trainsters en begeleiders proficiat.

Eindscore na toernooien in:
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

15-04-2018

Hapert, Bergeijk, Luyksgestel,
Helmond, Gemert, Valkenburg, Son
en Breugel en het NK in Hapert

Norah
solo garde junioren B

1e + NK

Linda
solo garde senioren

1e + NK

Sherina
solo garde senioren

3e

Aukje
solo show junioren B

1e + NK

Simone
solo show senioren

1e + NK

Groep garde junioren B

1e + NK

Groep garde senioren

1e + NK
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OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018-2019
Maandag 1 oktober 2018

Algemene Leden Vergadering
(Proeverij De Bank, aanvang 20.30 uur)
Zaterdag 10 november 2018, OLUM Feestavond met Prinsbekendmaking
(TOV, aanvang 20.00 uur tot 01.00 uur)
Zondag 11 november 2018, Prinsendiner CV OLUM
(Restaurant de Waard, Markt 34,
ontvangst 17.30 uur, aanvang 20.00 uur)
Vrijdag 15 februari 2019,
OLUM Kletsavond
(TOV, vanaf 20.00 uur, zaal open 19.00 uur)
Zaterdag 2 maart 2019,
Opening Helmond Carnaval
(Bij Hotel West-End, vanaf 14.00 uur)
Zaterdag 2 maart 2019,
OLUM Prinsenbier
(alleen voor genodigden, vanaf 16.30 uur)
Zondag 3 maart 2019,
D’n Hellemondse optocht
(Centrum Helmond, start 13.30 uur)
Maandag 4 maart 2019,
Het OLUM’s Carnavalsontbijt
Volgt
Dinsdag 5 maart 2019,
Dweilmiddag
(Centrum Helmond, vanaf 14.00 uur)
Zondag 31 maart 2019,
OLUM danstoernooi
(TOV, zaal open 08.30 uur)

Een compleet programma komt op www.olum.nl

OLUM FEESTAVOND met PRINSBEKENDMAKING
Op zaterdag 10 november is het weer zover, CV OLUM hoopt de nieuwe OLUM Prins bekend te maken. Omdat de commissie Prinsbekendmaking daar tot op dit moment daarover nog geen goede berichten kan
meedelen een oproep aan diegene die altijd al eens Prins van OLUM
wilde worden, dit is je kans:
meld u aan bij ceremoniemeester Tom ceremoniemeester@olum.nl
Het programma van die avond heeft wat kleine wijzigingen ondergaan
met daardoor veel meer tijd om gezellig met elkaar te feesten.
We nemen in ieder geval afscheid van Prins Jan 2e die een fantastisch
Prinsenjaar achter de rug heeft. De bedoeling is omstreeks 11 uur de
nieuwe Prins bekend te maken. Dus zorg dat u erbij bent.
OLUM Feestavond met Prinsbekendmaking; zaterdag 10 november 2018, TOV gebouw, Azalealaan 40. Zaal open 20.00 uur aanvang 20.30 uur. Gratis toegang.

OLUM PRINSENDINER
OLUM is in beweging na wat kleine wijzigingen is besloten om het
Prinsendiner in een heel ander jasje te steken. Een andere opzet en
een ander locatie.
Het Prinsendiner zal plaatsvinden op zondagavond 11 november in
Restaurant de Waard aan de Markt in Helmond.
Er zijn voldoendezitplaatsen maar het is een zogenaamd WALKING
DINNER en bestaat uit meerdere kleine hapjes die in rondes worden
geserveerd en in principe ook staand genuttigd worden. De zitplaatsen
kunnen worden gebruikt door de wat oudere eventueel slecht ter been
zijnde deelnemers.
Zoals gebruikelijk moet u voor deelname wel vooraf inschrijven en dat
is mogelijk tot 2 november. Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier (let op, niet meer via de postbus) of via www.olum.nl
De kosten bedragen €20,00 per persoon.
OLUM Prinsendiner; zondag 11 november 2018,
Restaurant de Waard, Markt 34 Helmond. (inschrijven tot 2 november) Ontvangst 17.30 uur aanvang diner 18.00 uur.
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UIT DE OUDE DOOS
Deel 1 over de OLUM historie in de
periode half november 1965 tot half
februari 1966.

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

De Oud Prinsen van OLUM gingen
op Halfvasten naar in Hasselt in
België om eens mee te maken hoe
carnaval daar gevierd wordt. In het
verre verleden waren er ook al contacten in het buitenland. In 1965,
het laatste Prinsenjaar van Prins
Ted 1e leidde zo’n contact, dat
waarschijnlijk door Ted de Haas
zelf was gelegd, zelfs tot een bezoek van een Duitse Carnavals
Vereniging. Op zaterdag 6 november 1965 bracht het uit het Duitse
Gevelsberg afkomstige “KG Schwarz Gold” een bezoek aan het
OLUM 11-11 bal in Zaal van Vilsteren. Waarbij KG staat voor Karnavals Gesellschaft en de naam Schwarz Gold verwijst naar het zwarte goud (steenkool) dat in het Ruhrgebied ruimschoots aanwezig is. Op de foto’s ziet u het de heren van de
raad met hoogheden onder leiding van hun Prins Alban door, toen nog
ceremoniemeester Piet Wouters, geïntroduceerd worden aan het
OLUM publiek.
Daarbij werd ook
hun vaandel getoond met een
tekst die vrij vertaald, “Iedereen
blij, Niemand
klaagt” zou kunnen betekenen,
want een letterlijke
vertaling levert
geen echt resultaat op.

Postadres:
Carnavalsvereniging OLUM
Schipholplein 8
5703 GE
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

In de volgende Nieuwsbrief deel 2 van dit verhaal.
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