HET NIEUWE JAAR.
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Het nieuwe jaar is al begonnen,
nog een half jaar en we kunnen weer gaan zonnen.
Maar eerst samen gezellig carnavallen
lekker een pilske drinken en feesten met z‘n allen.
Eten, drinken dansen, dat doen we bij OLUM graag,
en daarom wensen wij jullie een gelukkig nieuwjaar.

In deze Nieuwsbrief
- Het nieuwe jaar
- De Spurriezeiers
- 66 jaar De Heipoort
- Agenda 2018-2019
-- OLUM Kletsavond
- OLUM Ontbijt

DE SPEKZULLEKUS.
Na een zeer rustige december maand gaan de Carnavals activiteiten weer van
start. Zoals zo vaak jaar opent OLUM in januari het nieuwe jaar met een bezoek
aan de Prinsbekendmaking van CV de Spekzullekus. Wel 12 verenigingen waren naar Brouwhuis afgereisd. Na de gebruikelijke beste wensen werd OLUM,
opnieuw onder enthousiaste leiding van Prins Jan d’n Derde voorgesteld. Vanwege de oplopende temperatuur werd de OLUM top drie al snel ontdaan van
hun capes en ging men op in het feestgedruis. De Spekzolen hadden al afscheid genomen van hun prins Pim en de volle zaal was in afwachting van de
nieuwe Prins der Spekzolen. Na binnenkomst van “de Spekzool” en het uitspreken van de 11 regels tellende proclamatie werd ook deze Prins bevrijd uit zijn
vermoming. Prins Willem d’n urste zal dit seizoen de Spekzullekes voorgaan
met het Carnaval en hij had er zichtbaar zin in. Na voorlopig de grootste Prinsenpolonaise van Helmond werden medailles uitgewisseld en kreeg de kersverse Prins ook het mooie OLUM shirt overhandigd.

Secretariaat
CV OLUM
Schipholplein 8
5703 GE Helmond
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WEEKEND 12 en 13 JANUARI 2019
Een druk weekend voor Prins Jan d’n derde en zijn OLUM gevolg.
Drie bezoeken aan verenigingen, op zaterdag de Prinsbekendmaking van de
Jubileumprins van CV De Spurriezeiers (Prins Toine d’n 1e ) en op zondag
eerst de receptie bij het 66 jarige ECV De Heipoort (Prins Don Dion d’n 1e )
later die middag de receptie van CV de Brandeliers (Prins Mark d’n 1e ).
Een foto impressie.

OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018-2019
Zaterdag 26 januari 2019,
Zondag 3 februari 2019,
Zondag 10 februari 2019,
Vrijdag 15 februari 2019,

Prinsbekendmaking Keiebijters
Jubileumreceptie De Rampetampers
Jubileumreceptie Spurriezeiers
OLUM Kletsavond
(TOV, vanaf 20.00 uur, zaal open 19.00 uur)
Woensdag 27 februari 2019, Daupfist De Kluppels
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
(bij Café Franske aanvang 11.00 uur)
Dinsdag 5 maart 2019,
Dweilmiddag
(Centrum Helmond, vanaf 14.00 uur)
Zondag 31 maart 2019,
OLUM danstoernooi
(TOV, zaal open 08.30 uur)
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OLUM KLETSAVOND

OLUM zoekt enthousiaste mensen
die actief willen deelnemen aan de
organisatie van OLUM activiteiten.

Heeft u uw kaarten al besteld ?
Leden van de OLUM Vriendenkringen kunnen nog
steeds hun gratis én eventuele extra kaarten bestellen. De
resterende kaarten zijn al in
de vrije verkoop. Bestel snel
uw kaarten. Kaarten bestellen
kan via het bestelformulier of
via de OLUM web site.
De kaarten kosten €11,00
OLUM Kletsavond;
vrijdag 15 februari
2019,
TOV gebouw, Azalealaan 40.
Zaal open 19.00 uur
aanvang 20.00 uur.
Kaarten vooraf bestellen.

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

OLUM ONTBIJT.
Het OLUM ontbijt een heel andere invulling, we gaan met het ontbijt naar de
stad!
Na de beginjaren in het Theo Driessen Instituut zijn we sinds 1996 te gast
geweest in het ons bekende TOV. Nu gaan we naar Café Franske aan de Havenweg in het centrum. Café Franske is al jaren het start- en meestal ook het
eindpunt van de OLUM dweilmiddag en dus bekend terrein.
Hoe de precieze invulling zal zijn is nog niet bekend. Wel gewoon op maandag maar we beginnen een uurtje later om 11.00 uur om precies te zijn. Daardoor sluit het OLUM ontbijt mooi aan op het Prijsbloaze en als OLUM
“adopteren” we het muziekpodium bij Franske. Daarmee zit OLUM op maandagmiddag in het centrum van het Helmondse Carnaval, want schuin tegenover voor “Hotel West Ende” is het prijsbloas hoofdpodium.
Voor de leden van de OLUM Vriendenkring is deelname gratis, inschrijven via
de website of het bijgevoegde inschrijfformulier.
OLUM Carnavalsontbijt; maandag 4 maart 2018.
Inschrijven voor 25 februari 2019 in verband met de bestellingen.
Café Franske, Havenweg 4, Aanvang 11.00 uur.
Dus twee Carnavalsvliegen in een klap, vanaf 11.00 uur het OLUM ontbijt en
aansluitend van 13.00 tot 19.00 uur het hele Prijsbloaze op hoor en loopafstand! Als dat geen skôn fistje wordt!!
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UIT DE OUDE DOOS
Deel 3 van 4 over de OLUM historie in de periode half november 1965
tot half februari 1966.
Vervolg van het OLUM bezoek aan “KG Schwarz Gold” uit Gevelsberg
Zoals al gemeld maakte OLUM op de avond van 5 februari deel uit van
de “Grosse Prunkzitsung” van de “KG Schwarz Gold”.
En OLUM leverde dan ook echt een deel aan het amusement van die
avond. Veel aandacht was er voor het optreden van de OLUM dansmariekes die met hun optreden de zaal al aardig opwarmden. Helemaal bijzonder was het optreden van de OLUM hofkwast John de Vries
die als een ervaren Butreedner de ton betrad en daar alles en iedereen
verraste met een in het Duits uitgevoerde act, visueel begeleid door
eigen tekeningen. In de maandag uitgave van 7 februari stond een heel
artikel hierover in de Westfälische Rundschau. Hierin is sprake van
verwondering en begeestering over de humor die John
daar naar voren bracht.

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
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

(Of men ook wist dat John die kennis van de Duitse taal mede had opgedaan tijdens zijn “Arbeidseinzats” in de oorlogsjaren stond niet vermeld, de humor zal zeker niet uit die periode zijn gekomen.)
Maar de aanwezigheid van het 53 koppige OLUM gezelschap was in
ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Na de dus zeer geslaagde
“Prunkzitsung” werd het hele OLUM gezelschap bij particulieren
“ingekwartierd” iets wat wel tot enige consternatie leidde.
De volgende ochtend werd het programma om 11.00 uur vervolgd met
het Frühshoppen bij Birkenstock (een Gäststätte van de Eresenator en
oud Prins van de KG de heer Paul Birkenstock) Na daar ongetwijfeld
het nodige te hebben geconsumeerd was het om 13.00 uur tijd om te
gaat eten in het verenigingslokaal “Zum alten
Postwagen” van ene Karl
Fischer.
Volgens de overlevering
was daar ook Bürgemeister-Stellvertreter Gevelsberg, Herr Karl Heinz vom
Bruch bij aanwezig
(foto links —>)
In de volgende Nieuwsbrief deel 4 hoe dit verhaal
afliep!
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