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NIEUWSBRIEF  04 

SEIZOEN 2018-2019 

februari 2019 

PRINSBEKENDMAKING DE KEIEBIJTERS 
 
Zaterdag 26 januari kan men wel stellen is het begin van het Helmondse 
Stadscarnaval. Natuurlijk hebben er vanaf november al veel Carnavals-
activiteiten plaatsgevonden maar met de 
bekendmaking van Prins Briek van de 
Keiebijters komen de Carnavalisten ook 
echt naar buiten. 
Het kasteelplein was goed gevuld en er 
werd een gele loper uitgerold richting het 
kasteel. Voor diegene die de tips in 
weekblad Traverse hadden gevolgd weer 
een stille aanwijzing. Geel is namelijk de 
kleur van de jassen van de Keiebijters 
commissie “Buitengebeuren”. Toen na 
het voorlezen van alle gepubliceerde tips 
de naam van Prins Briek XLVI door de 
notaris uit de koker werd gehaald viel 
alles op z’n plaats. Het was zoals het ED 
kopte: Bart van Oorschot uit Helmond: 
een volkomen logische Briek. Uiter-
aard omdat broer Rob al jaren de Groot-
vorst van de Keiebijters is maar zeker 
ook omdat het hele gezin en familie van 
Oorschot zeer betrokken zijn bij het Helmondse Carnaval. Aansluitend 
naar de druk bezochte receptie in West End waar de Blue Band in de 
restaurantzaal voor een geweldige sfeer zorgde. Maar zeker ook door 
zo’n beetje de grootste gangmaker van het Helmondse Prinsenkorps; 
onze eigen OLUM Prins Jan d’n Derde. Bij alle bekendmakingen en re-
cepties waar OLUM dit seizoen het gezicht heeft laten zien gaat onze 
Prins voorop in het feestgewoel. Beklimt als eerste ’n stoel, verhoging of 
tafel om daar met de collega Prinsen het feest te maken! Geweldig. O 

ja, we kwamen voor de receptie om 
Prins Briek en de Keiebijters te felici-
teren. Bij het uitwisselen van be-
leefdheden werden ook de twee 
OLUM jubilarissen niet vergeten. 
Tom voor 11 Jaar en Ger 33 jaar 
trouwe OLUM dienst ontvingen ook 
van de Keiebijters hun waardering 
met een Prinselijke onderscheiding. 
Natuurlijk waren er ook OLUM on-
derscheidingen weg te geven door 
Prins Jan en ook het inmiddels wel-
bekende OLUM trainingsshirt werd 
aan Prins Briek overhandigd. 
Daarna terug de zaal in voor nog een 
laatste pilske om vervolgens nog 
even door te gaan bij, wat onze stad-
se huiskamer lijkt te gaan worden, 
Franske. 
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55 JAAR DE RAMPETAMPERS 
 
Opnieuw een jubileumreceptie, dit keer waren de 55 jarige CV De 
Rampetampers aan de beurt. Rond het middaguur verzamelde CV 
OLUM zich in de Fonkel om als tweede vereniging de receptieruimte te 
betreden om de Rampetampers te feliciteren. Vorst Stan had er voor 
onze carnavalsvrienden veel werk van gemaakt en wist te vertellen 
hoe het 55 jaar geleden allemaal in zijn werk was gegaan. Namen van 
de oprichters, waaronder meneer pastoor, werden met enkele smeuïge 
details genoemd. Geen medailles deze keer want die waren bij eerdere 
ontmoetingen al uitgewisseld, wel mocht voorzitter Lorenz zijn collega 
voorzitter blij maken met de bekende “Olummer in het groen”. Na het 
andere unieke OLUM cadeau; de OLUM drieklap, volgde nog een bor-
rel momentje voor de hoogheden en voorzitters. Dan weer de theater-
zaal in waar onze beide dansgardes hun dans op het podium mochten 
vertonen. Als ook weer de grote OLUM sfeermaker Prins Jan d’n Der-
de met een aantal collega Prinsen en de Spurriezeiers hofkapel het 
podium betreedt gaat het weer helemaal los. Proficiat Rampetampers! 
 
55 JAAR DE SPURRIEZEIERS 
 
Ook hier weer een prachtig jubileum, 55 jaar de Spurriezeiers! Wel een 
apart feestje, allereerst de locatie; de hallen van firma de Greef, voort-
aan de Spurriehallen genoemd. Maar voor OLUM ook een bijzondere 
presentatie, namelijk OLUM zonder Prins Jan d’n 3e. Onze Prins moest 
vrij onverwacht deze week voor zijn werk naar Atlanta USA. Maar zo-
als wel eens gezegd wordt het werk gaat voor het meisje en in dit ge-
val voor een Carnavalsreceptie. Onze dansgardes waren al voor dat 
we gingen feliciteren aan de beurt om hun dansen te vertonen op het 
grote podium. Zoals gebruikelijk lieten zij zich van de goede kant zien. 
De dames van de OLUM dansgardes hadden er echt zin in die middag. 
Waar bij vorige Prinsbekendmakingen en recepties Prins Jan d’n 3e  
enthousiast het voortouw nam op de dansvloer en de podia waren het 
dit keer de “Prinsesjes” van OLUM. Zij namen verschillende keren het 
initiatief voor alweer een polonaise en kregen daarbij een groot deel 
van aanwezigen mee. Geweldig gedaan dames! 
Bij het feliciteren had OLUM Vorst Stan zich opnieuw goed voorbereid, 
eerst uitleggen waarom OLUM zonder Prins toch aanwezig was maar 
ook door de goede band tussen OLUM en de Spurriezeiers te bena-
drukken. Dit laatste bleek volmondig wederzijds. Na het overhandigen 
van d’n Olummer en het OLUM-shirt door de voorzitter sloot OLUM af 
met de OLUM drieklap. Na het feliciteren konden weer terug de zaal in 
om verder deel te nemen aan mooi feest. 
 
OLUM KLETSAVOND 
 
F A N T A S T I S C H ! 
Het woord waarmee we deze OLUM Kletsavond kunnen samenvatten. 
Een volle zaal, een geweldig programma en een Prins die op tijd terug 
was uit Atlanta; alle ingrediënten waren aanwezig om er die geslaagde 
avond van maakte die het ook werd. 
De opening was voor de jongste dansgarde van OLUM die terecht een 
groot applaus ontvingen voor hun optreden. De eerste kletser bleek 
niet in de ton te staan maar centraal op het podium. Prins Jan d’n der-
de had verschillende tips meegekregen voor zijn openingswoordje en 
warmde daarmee de zaal al een beetje op voor de eerst echte kletser; 
Theo van de thuiszorg. 
Theo (de Helmondse Rob Scheepers) bleek op zoek op zoek maar 
mevrouw de Ment die waarschijnlijk de weg kwijt was omdat ze alles 
vergat. Net als de voorzitter van OLUM die al na vijf minuten niet meer 
kon herhalen wat Theo verteld had, ook hij was alles vergeten! Wat we 
niet snel zullen vergeten is hoe Theo zichzelf te eten gaf via een tuin-
slang omdat veel van zijn geliefde eten niet door de sonde naar binnen 
kon. Het eindigde met Truus die weer volop bezoek kreeg van haar 
kinderen nadat ze 20 miljoen had gewonnen in de Postcode loterij. 
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Het tweede amusement, na de dansgarde, was Jeroens Clan. Een mo-
dern en ander soort amusement dan meestal op kletsavonden wordt 
gepresenteerd. In hun opening bleken ze van “alle markten thuis te 
zijn” gezien een groot aantal spreekwoorden en gezegdes die in hoog 
tempo voorbij kwamen. Dan het beklag van Bram (de enige zonder di-
ploma) over wat er allemaal niet meer mocht. Vooral alles waar een 
kleurtje aan zat; witte kerst, roze koeken, groene stroom en al doordra-
vend mocht ook de rode Khmer niet meer. Ook bleek Bram liefhebber 
te zijn van grote stukken vlees, maar dat kon ook echt niet meer van-
wege het klimaat. Vleesproductie kostte teveel water, maar de oplos-
sing zat ‘m in de opwarming van de aarde waardoor de waterspiegel 
zou stijgen en er dus voldoende water was voor meer vlees. 
Bijkomend positief effect daarbij was ook dat dan Brabant aan zee 
kwam te liggen. Het hele optreden van Jeroens Clan was een feest 
van dilemma’s met een “Hollandse” inslag. 
Daarna in de ton, Dirk Kouwenberg, als De Student. Als Brabander 
voorzitter van de Leidse Studenten vereniging DMOGW hi ha ho. Het 
Daar Moet Op Gedronken Worden werd met een meter bier direct ook 
in de praktijk gebracht waarbij zelfs de kapelmeester zijn pilsje kwijt 
raakte. 
En studeren? Nou ja, liever een zes zonder stress dan een zeven zon-
der leven was zijn motto. Hoewel hijzelf alleen maar vijven haalde 
maar dat kwam omdat hij alleen maar bezig was met lekkere wijven. 
Die Leidse dames bleken ook nogal bekakt te zijn, ene NooRRRR 
werd daarbij met name genoemd. Die vriendin van medestudent Theo 
was ook verantwoordelijk voor een hele ander betekenis van de titel 
Ing. Tevens introduceerde hij de Bokkenproost en maakte het geheim 
van Lucille Werner bekend. Verder kon hij ook vertellen dat Rob de 
Geus in het studentenhuis een fles schoonmaakmiddel met schimmel 
had gevonden. Dirk Kouwenberg (Zilveren Narrenkap 2017) is een 
echte topper in de ton. 
Het volgende optreden kwam van onze eigen OLUM toppers, de dans-
garde Junioren B afgelopen jaar Nederlands Kampioen bij de SVD. 
Een geweldig optreden met daarbij een welgemeende waarschuwing: 
Voorkom ongelukken en doe dit vooral (thuis) niet na! 
Dubbel Trubbel was de vol-
gende groep die de bühne 
betraden, hun belevenissen 
met de mobile telefoon zal bij 
velen bekend zijn voorgeko-
men en zeker niet alleen de 
Olummers die afgelopen sei-
zoen aanwezig waren op het 
OLUM ontbijt. Leuke humor 
en goed gezongen liedjes, 
leuk dat de dames weer te-
rug zijn met hun optredens. 
Ook bij OLUM in de ton Rob 
Bouwman alias “de taxi-
chauffeur” winnaar van de 
Zilveren Narrenkap 2018. 
Afkomstig van het gestopte Hers en Dwers, pas enkele jaren actief als 
kletser maar met succes dus. Als taxichauffeur mist hij met de beruch-
te familie Klokgieters een vliegtuig en ze besluiten om dan maar door 
te rijden naar Porto. Er volgt een meeslepend verhaal waarbij steeds 
meer mensen instappen en er zoveel aan de taxi wordt verbouwd dat 
je graag zou willen zien hoe die er uiteindelijk uitziet. 
Als dan de taxi is vertrokken en de orde in de Raad van Elf is hersteld 
opnieuw oude bekenden op het podium; TADAA!. TADAA! is entertain-
ment, cabaret en muziek overgoten met een Helmonds sausje. Als 
geen ander weten ze de zaal te bespelen, blijken een lelijke dikke 
vrouw te hebben én een hoge BMI waarde. Rust nemen tijdens de va-
kantie is de oplossing wat overigens eindigt met “zand in de kleren!”. 
Ook blijken ze erg actueel met een ode aan Piet Paulusma en hun op-
merking: ’n wissel van OLUM met de Keiebijters? “dé moete nie wille!”. 
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Inmiddels is het programma enigszins uitgelopen en komt er nog een 
zwaargewicht in de ton; Andy Marcelissen als uitvaartverzorger. Het 
TOV is vanavond de aula bij de uitvaart van Wil Krikke en de dienst 
begint met 10 minuten stilte. Toch is het uitgangspunt; zand erover en 
de fik erin en het bekende lied; “en van je Dela, Dela, Dela ho lala”. 
Dan volgen er vreselijke verhalen over de overledene met vele relaties 
zoals Iet Sanders, In Door en Annewil Fokke maar Wil is gelukkig ge-
storven en heeft nu een latrelatie met 6 planken. 
Na 4 uur lang top optredens is het inmiddels 12.00 uur als OLUM en 
de bezoekers deze geweldige avond vervolgen met het OLUM bal in 
de kleine zaal. 

 
OLUM AGENDA SEIZOEN 2018-2019 
 
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) 

OLUM ONTBIJT 
 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld:  
GEEN ontbijt in het TOV dit jaar, maar in de stad bij Franske!!  
Het aanvangstijdstip is ook gewijzigd, we beginnen op 11.00 uur.  
Daarmee sluit het OLUM ontbijt (brunch ??) goed aan bij het prijs-
bloaze op het OLUM prijsbloaspodium in de tent bij Franske. Effe het 
kanaal over en je staat ook op het Mizunallenplein voor Hotel West-
Ende voor de Grande Finale later die middag. 

Leden van de OLUM Vriendenkring kunnen nog tot 25 februari  
inschrijven voor deelname aan het ontbijt via  

https://olum.nl/aanmelden-ontbijt-alleen-leden/ 

 

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 OLUM Secretariaat:  

Mail: secretariaat@olum.nl 

https://olum.nl/aanmelden-ontbijt-alleen-leden/
mailto:secretariaat@olum.nl
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UIT DE OUDE DOOS 
 
Deel 4 van 4 over de OLUM historie in de periode half november 1965 
half februari 1966. 
 
Een week na het OLUM bezoek aan “KG Schwarz Gold” uit Gevels-
berg (Duitsland) organiseerde op 12 februari OLUM in zaal van Vil-
steren de bekendmaking van de OLUM Prins voor Carnaval 1966.  

Voor die bekendmaking was een thema geko-
zen namelijk ruimtevaart, men was waarschijn-
lijk geïnspireerd door de verschillende Gemini 
ruimte expedities in 1965. Hoewel de week er-
voor Leo Helsper al als Prins van OLUM was 
opgetreden werd hij pas op dit moment bekend 
gemaakt waarbij OLUM vanaf dat moment ook 
met Ted de Haas een Vorst binnen de gelede-
ren had. Een nog grotere verassing was het 
dat, geheel onaangekondigd, de KG uit Gevels-
berg op de stoep stond. Onverwacht maar 
daardoor ook onvoorbereid aan OLUM’s kant. 
Wellicht, ook mede hierdoor, werden de con-
tacten daarna al snel minder. Etwas zu viel und 
zu schnell, vielleicht!   

“KG Schwarz Gold”. 
 
Gevelsberg ligt tussen Wuppertal en Dort-
mund langs de Autobahn A1. 
Telefonische navraag bij het Rathhaus van 
Gevelsberg leert ons dat dit illustere gezel-
schap niet meer bestaan. Gelukkig hebben 
we de foto’s nog. 

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 

 
 

Prinzenpaar Gisela und Alban 
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