NIEUWSBRIEF 05
SEIZOEN 2018-2019
Maart 2019
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

Secretariaat
CV OLUM
Schipholplein 8
5703 GE Helmond
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OLUM SENSATIE IN DE HELMONDSE OPTOCHT 2019 !
Zoals altijd doet CV OLUM mee aan de Helmondse Optocht. Niet alleen de grootste optocht van ’t zuiden maar zeker ook de langste.
Daarvoor hoeft men in Hellemond
geen oud voetballers uit Brazilië te
laten komen.
Ondanks een wat miezerige regenbui ging om half twee de optocht
van start, met al vrij vooraan met
nummer 5 de inbreng van CV
OLUM. Vooraf moest op het verzameladres nog het nodige worden
geïmproviseerd, vooral de rups had
wat extra aandacht nodig. De Rups,
ja want OLUM ging voor een Boitegewone versie van een Bonte
OLUM Kermis.
Een kermis zoals we die allemaal
kennen; een WAARzegster, de Octopus, unne Rups, botsautokus, een
touwtrek-kraam(pje), een vertegenwoordigster van de “Rose Montag”,
’n echte snoepKONT met voorop
een visser die probeerde “jonge”
eendjes aan de haak te slaan.
Die jonge eendjes, uitgebeeld
door onze jongste dansmariekes, werden uitgebeeld als Badeend, Pekingeend, Kneend
(mi Orre), WC eend en andere
variaties achterna gezeten door
een echte eendevisser.
Een touwtrek kraam (met altijd
prijs) een Waarzegster die alleen maat waar zegde. Daarachter (of ervoor) de rups, met
de mogelijkheid om via het pakken van de flos een gratis rondje
in de rups te mogen maken
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MAANDAG, (Straks dus)
Vanaf 11.00 uur
Bij Café Franske
CV OLUM ONTBIJT
(Alleen voor leden)
Daarna: Prijsbloaze op het
OLUM podium bij Franske
DINSDAG,
Start ± 14.00 uur
Vanaf Café Franske
De OLUM DWEILMIDDAG
In ‘t geel en blauw,
Voor alle Olummers, maar
kinderen alleen onder begeleiding !

De. Vele Helmonders grepen daarbij hun kans en zelfs onze Burgemeester Elly Blanksma liet die kans niet aan haar voorbijgaan. De
“iets” oudere dansmariekes lieten het publiek zien hoe het is om in
een botsauto te zitten.
De OLUM snoepkont verraste de mensen met een blik op een echte
snoepkont en onze LHBT afgevaardigde verheugde zich
(ongeschoren) op Roze Montag. Iets waarbij de oudere
Olummers zich mogelijk wat
anders bij voorstellen.
Dan de final act; de Octopus
met als centraal hoogtepunt de
man die er dit jaargang helemaal bovenuit Steekt, onze
Hoogheid Prins Jan d’n derde.
Als inktvis omringt door een
groot aantal octopusjes.
Wie we daarbij niet mogen vergeten onze borddragers, een
door de regen onbruikbaar geworden nummer 5 met zich
meedragend maken zij amper
mee wat achter hen gebeurd,
maar zij zijn wel onderdeel van
de hele act, waarvoor hulde!
Die hulde kwam later voor het
hele OLUM gezelschap en
speciaal voor de Commissie
Optocht; de prijsuitreiking op ’t Mizunalleplein. Individuele, paren, kleine groepen werden gehuldigd, de spanning liep op! Grote groepen
daar ging het om. Hoewel? We hadden met elkaar een leuke optocht
gelopen, gezellig, interactie met het publiek en
vooral veul lol.
De vijfde prijs…. niet,
nou dan winnen we de
vierde prijs…. ook niet,
nou dan de derde… en
zo ging het door. Ondanks dat, was en bleef,
de sfeer ontspannen.
Een prachtig geklede
groep ging er vandoor
met de tweede prijs.
Maar toen echt als een
bliksemslag bij heldere
hemel riep de Keiebijters
Grootvorst, CV OLUM
uit als de winnaar van
de eerste prijs bij de grote groepen. Echt, totaal
onverwacht, heeft de jury de inbreng van CV OLUM beloond met een
1e prijs. GEWELDIG.
Het MIZUNALLE podium was voor OLUM, en omdat de Klinkers effe
niet bij de les waren zette Keiebijters Grootvorst als extra beloning
nog het OLUM lied in waarmee OLUM een fantastische carnavalszondag mee kon afsluiten.
Wat de beweegredenen van de jury zijn blijft natuurlijk onbekend, een
gokje….originaliteit, interactie met het publiek, de spontaniteit, wie zal
het zeggen.
Na eerdere eerste prijzen in 1984, 1985, 1986 (jaja, vaste klanten) en
2002 (met d’n Oitskieter) een geweldig succes; BOITEGEWOON !
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