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Als het Carnaval nadert zijn er nog een
aantal activiteiten waaraan OLUM met
Prins Jan d’n derde aan deelneemt. Een
ervan de wedstrijd om te bepalen wie de
fitste prins van Helmond is. Prins Jan was,
zoals we hem inmiddels kennen, een enthousiast deelnemer die onder het mom
van deelnemen is belangrijker dan winnen
niet in de top drie van de uitslag voorkwam. In de week vooraf bezoekt OLUM
traditiegetrouw nog twee activiteiten. In
een klein gezelschap de Carnavalsavond
van de Moeraseik en op woensdag het
bekende “Daupfist” van de Houtse Kluppels.

- Agenda 2019-2020
Na alle voorbereidingen, recepties en bezoeken barst
dan op zaterdag toch echt
het Carnaval 2019 los. Het
was een bijzondere Carnaval
want veel OLUM activiteiten
waren in de buitenlucht en
allemaal in het centrum van
Helmond.

- Uit de oude Doos

Zaterdagmiddag eerst nog
een groepsfoto in de Kerkstraat en dan naar het
“Mizunaleplein” voor de opening van het Helmonds Carnaval.

Secretariaat
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De opening van het Carnaval met optredens en de sleuteloverhandiging door de Burgemeester. De overhandiging van de sleutel verliep
deze keer veel vlotter, mede door het optreden van de voorzitter van
de Keiebijters; Peter Adriaans.
Daarna was het de beurt aan alle Helmondse Prinsen voor het in ontvangstnemen van hun stadsleutel en het drinken van het Prinsenbier.
Opnieuw onder aanvoering van de OLUM dansgarde werd menig polonaise ingezet en uiteindelijk komt dan de Kei uit de grond en is het carnaval begonnen.

OLUM verzamelt zich hierna om lopend naar het OLUM Prinsenbier te
gaan, via de Veestraat en de Markt bij Restaurant Se7en.
voor deze gelegenheid omgetoverd in een OLUM residentie. Gele en
blauwe eitjes om te eten en een heleboel “spring ei’kus” in allerlei vrolijke kleuren stonden te wachten op de tafels. Het prinsenbier vloeide
rijkelijk en allerlei hapjes werden tussen de polonaises door geserveerd. Dan moet iedereen even ruimte maken voor de optredens van
de dansmariekes die ook in zo’n beperkte ruimte goed uit de voeten
kunnen gevolgd door het moment voor Prins Jan om zijn Prinselijke
onderscheidingen uit te reiken aan zijn familie en kennissen en enkele
verloren Olummers. Nog wat korte toespraakjes en het feest gaat verder alleen nog onderbroken om wat te snacken vanuit de “frietje met”
wagen die door Johan voor de deur van Se7en was geparkeerd.

2

Na een, voor sommigen, korte nacht is het opnieuw verzamelen om
deel te nemen aan de optocht.
De laatste voorbereidingen worden getroffen waarbij er nog wat gewerkt moest worden aan de rups, verder wordt iedereen voorzien van
tekstplaten en is het jammer dat de regen spelbreker lijkt te worden.
Gelukkig is er door de commissie rekening mee gehouden en kunnen
de deelnemers gehuld in een poncho droog aan de optocht beginnen.
Hoe die optocht verlopen is heeft u (digitaal) al kunnen lezen in de
extra editie van de OLUM Nieuwsbrief. De “papieren” lezers van
de Nieuwsbrief ontvangen die extra editie bij deze uitgave, excuses daarvoor!
Maandag een heel ander OLUM ontbijt, ook in de stad; bij Franske.
Een ander opzet, een ander ontbijt, geen lange tafels en het ontbijt
stond uitgestald op de bar. Even wennen dat wel, zeker voor de wat
oudere deelnemers die overigens aan hun tafeltjes werden bediend.
Direct bij aanvang was er een optreden van René en Willy, ook weer
even terug bij hun oude club. Wie is nou eigenlijk Willy, en wie René??
Echte zangtalenten zijn het niet maar het is voor een goed doel.
Het ontbijt ging eigenlijk direct over naar een volgende buitenactiviteit,
OLUM had het podium voor het prijsbloaze geadopteerd. De hele middag kwamen volgens een vastgesteld schema de kapellen voorbij, allemaal aangekondigd en voorgesteld door onze Vorst Stan.
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Voor men het goed beseft is het al weer dinsdag en tijd
om te gaan dweilen. Opnieuw een grote groep Olummers
en Olummerinnekes gingen bij Franske van start. Eerst
naar de kroegen op het Havenplein waarbij we een Déjà
vu beleefden in de Borrelbar. De weergoden waren de
dweilers goed gezind en zo konden we rustig slenterend
van Plan B en De Jongens om daar bij binnenkomst de
zaak vullen en sfeer brengen. Vanaf het Havenplein door
naar de Kasteellaan waar we voor De Vlegel en De Kei
op het podiumpje lekker in de zon een drankje konden
nuttigen. Dan weer verder de Steenweg op, hoewel het
aantal cafés daar nogal is afgenomen is daar nog steeds
de Borrelbar Helmond. Tot slot hebben we nog een
drankje genuttigd op het Mizenalleplein.

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

Het op dat moment nog verlaten podium werd een compleet OLUM
podium. De terugkerende Keiebijters zagen enigszins verbaasd vanaf
de brug dat het podium bezet was door OLUM. Geen probleem natuurlijk, de Keiebijters baanden zich door een haag van Olummers een
weg richting het podium om vandaaruit nog even deel te nemen aan
het OLUM dweilfeest.
Dan valt het OLUM gezelschap wat uit elkaar, enkelen gaan naar huis,
andere zoeken in groepen een eetgelegenheid op naar eigen keuze.
Was dit vroeger nog wel eens een probleem, tegenwoordig blijkt en in
de restaurants voldoen de plek te zijn. (Meer restaurants, ja. Minder
Carnavalsvierders, waarschijnlijk ook. Jammer!)
Met gevulde magen komen de meest vasthoudenden weer bijeen om
de laatste HelMunten op
te maken om daarna
“met zun alle” bij West
End de Kei weer de
grond in te zien gaan.

Die Kei ,
die weet dat hij
weer
herrijzen
zal….
Hawdoe!
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OLUM DANSTOERNOOI
Voor de vierde keer organiseerde CV OLUM in samenwerking met de
SVD (Samenwerkingsverband Vrije Danstoernooien) een toernooi in
het TOV. Uit de hele organisatie blijkt wel dat er afgelopen jaren steeds
geschaafd is aan het draaiboek van de commissie Danstoernooi met
als resultaat een goed lopend geheel met vele vrijwilligers die hun taak
op prima wijze verrichten. Hierbij werd ook OLUM Prins Jan d’n derde
als prijsuitreiker in de strijd gegooid.
Er werd gestreden in 24 verschillende categorieën een meer dan vorig
jaar, maar er waren iets minder externe deelnemers. Deze externen
zijn dansers/duo’s/groepen die normaal niet deelnemen aan de hele
reeks van toernooien van de SVD die uiteindelijk resulteren in het Nederlands Kampioenschap. Vorig jaar namen er verschillende verenigingen uit Helmond deel en dit jaar bleef dat beperkt tot deelnemers van
De Olietrappers en De Rampetampers. Ook OLUM leverde een groep
“externe” dansers namelijk de groep Minioren Garde. Deze allerkleinsten zijn dit jaar onder leiding van Laura pas begonnen en nog niet
echt toe aan het echte werk. Bij een thuiswedstrijd kunnen ze het geleerde toch al aan een groot publiek laten zien. Hoewel de enige deelnemer in de categorie Garde
Minioren extern, moet men om
een prijs te ontvangen toch
een bepaald aantal punten halen. Dat lukte deze dametjes
en hun puntenaantal was goed
voor een 1e prijs. Proficiat.
Ook in de andere categorieën
werden successen geboekt
maar bij veel dansen is de kwaliteit hoog en dus de concurrentie groot.
De liggen ereplaatsen niet zo voor de hand, maar zoals u aan de uitslagen kunt zien, ook niet onmogelijk.
Alle deelnemers, trainsters en organisatie kunnen terugzien op een
geslaagd toernooi.
De resultaten van de
OLUM deelnemers:
Minioren groep garde
Extern:
1e plaats CV OLUM
Junioren B sologarde:
3e plaats Nora
5e plaats Aukje
Senioren Solo garde:
1e plaats Sherina
Junioren B groep garde:
2e plaats CV OLUM
Senioren groep garde:
1e plaats CV OLUM
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NK FINALE SVD DANSTOERNOOI 2019
Zondag 7 april was het NK dansen van het SVD en de dansgardes van
CV OLUM hebben het wederom heel goed gedaan. Twee solo’s en de
seniorengarde maakten vandaag kans om Nederlands Kampioen te
worden en na een spannende strijd met de tegenstanders is dat ook
gelukt. Ook de andere solo en junioren B garde hebben zich vandaag
van de beste kant laten zien.

Einduitslag:
Solo junioren B: Norah
Solo junioren B: Aukje
Solo senioren: Sherina
Garde junioren B :
Garde senioren:

1e plaats (Nederlands Kampioen)
5e plaats
1e plaats (Nederlands Kampioen)
2e plaats
1e plaats (Nederlands Kampioen)

Alle uitslagen (vanaf 2016) vindt u terug op de spiksplinternieuwe websitepagina van SVD: http://vrijedanstoernooien.nl/

OLUM ACTIVITEITEN SEIZOEN 2019-2020
ZEER voorlopig programma
Zaterdag 09 november 2019,
Zondag 10november 2019.
Vrijdag 7 februari 2020,
Zaterdag 22 februari 2020
Zaterdag 22 februari 2020,
Zondag 23 februari 2020,
Maandag 24 februari 2020,
Dinsdag 25 februari 2020,
Zondag ?? Maart 2020,
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OLUM Prinsbekendmaking
Prinsendiner CV OLUM
OLUM Kletsavond
Opening Helmond Carnaval
OLUM Prinsenbier
D’n Hellemondse optocht
Het OLUM’s Carnavalsontbijt
Dweilmiddag
OLUM danstoernooi

UIT DE OUDE DOOS

CARNAVALS VERENIGING OLUM
HELMOND
sinds 1948

Een eerste prijs in de Grootste optocht van het Zuiden, het was een
mooie beloning voor de commissie optocht. Ook op 4 maart 1984 won
OLUM de eerste prijs met het motto “Ge het ze nie, of wel. Grote inspirator voor de optochten in die jaren was John de Vries . Als OLUM hofkwast was dat hem wel toevertrouwd. De Keiebijters bestonden dat
jaar 22 jaar en dus maakte
John 2 keer 11 borden met
daarop de titelpagina’s van de
jaarlijkse uitgave van “de Keiebijter” De Olummers hadden
een hoge hoed op en het geheel werd extra opgefleurd
met geel-blauwe paraplu’s. Als
u nu de foto’s van die optocht
bekijkt dan kun je zien hoeveel
artistiek werk daarvoor is geleverd. Alle voorpagina’s prachtig nageschilderd. Technische
middelen om ze te kopiëren en
uitvergroten waren er toen
niet, dus alles met de hand
gemaakt door meesterschilder John. Met de kunstwerkjes van John werden de
jaren daarop nog meer eerste
prijzen binnengehaald.

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

Foto boven;
Piet Wouters en John de Vries

Foto links;
Eugenie en Bob van Laaren
en Harry van der Els

7

