Nieuwsbrief CV OLUM
Oktober 2019
Prinsbekendmaking CV OLUM
Bijna is het alweer zover! Op zaterdag 9 November maken wij
onze nieuwe prins bekend. Wij zullen dan afscheid nemen van
Prins Jan d’n derde en met een mooie show van onze dansgarde
zal onze nieuwe hoogheid onthuld worden. Gegarandeerd een
mooi feestje waar u bij wilt zijn!
Dit alles zal plaatsvinden in het TOV Gebouw, Azalealaan 40 in
Helmond. De aanvang is om 20:30 uur maar de zaal is al om 20:00
uur voor u geopend. De toegang is gratis.

Prinsendiner CV OLUM
Op 10 november openen wij het nieuwe carnavalsjaar met
onze prins op het prinsendiner. Het prinsendiner is alleen
voor actieve leden en leden van de vriendenkring.
Het diner vindt plaats bij Restaurant De Waard, Markt 34
te Helmond. Kosten bedragen €22,50 voor volwassenen,
kinderen betalen €9,50. Aanmelden voor het diner kan op
www.olum.nl
Aanmelden kan tot 1 november!

Gezocht!! Fotograaf!
Om onze evenementen vast te leggen zijn wij op
zoek naar een nieuwe fotograaf. Schiet jij de
mooiste en gezelligste plaatjes? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Interesse? Of ken jij iemand die gemaakt is voor
deze taak? Stuur een mail naar info@olum.nl

Contributie 2019-2020
De contributie van de vriendenkring bedraagt dit jaar wederom €22,00. Binnenkort ontvangt u een verzoek tot betaling van onze penningmeester.
HERINNERING:
Heeft u nog geen contributie betaalt voor het seizoen
2018-2019? Betaal deze dan zo snel mogelijk. Dit kan nog
tot 1 november! Wanneer deze niet voldaan is, bent u geen
lid meer van onze vereniging.

Contributie overmaken naar: NL39 INGB 0006 2930 66
ten name van CV OLUM onder vermelding van Contributie
CV OLUM 2018-2019.

Kletsavond CV OLUM
Een avond vol met amusement en gegarandeerd veel
plezier! Verschillende Tonpreaters zullen het podium
betreden en ook is er gezorgd voor het nodige amusement. Natuurlijk zal deze avond worden afgesloten
met een geweldig feest!
Kaarten kosten €13,00 p.p. Leden van de vriendenkring betalen €6,50 p.p.
Wil jij daar bij zijn? Bestel dan nu je kaarten op
www.olum.nl!

Algemene leden vergadering
Op 4 november wordt er een extra algemene leden vergadering gehouden.
Deze vindt plaats bij proeverij De Bank, Veestraat 46 te Helmond.
Leden van de vriendenkring zijn welkom om aan te schuiven!

Nieuwe raadsleden gezocht!
Om ervoor te zorgen dat het volgend jaar een nóg groter feest wordt dan afgelopen jaar zijn wij op zoek
naar nieuwe raadsleden!
De raad van 11 is een belangrijk onderdeel van onze
vereniging. De leden zitten in verschillende commissies
die alle activiteiten van CV OLUM organiseren. Op die
activiteiten zijn de raadsleden natuurlijk te herkennen
aan hun blauw-gele steken! Samen met de prins zorgen
zij ervoor dat carnaval elk jaar weer een groot feest
is! Lijkt het jou ook leuk om een van onze raadsleden
te worden? Neem dan nu contact met ons op!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?
Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@olum.nl

Agenda 2019-2020:
Zaterdag 9 november 2019: Prinsbekendmaking CV OLUM

Zondag 10 november 2019: Prinsendiner CV OLUM
Woensdag 11 december 2019: Presentatieavond Dansgarde CV OLUM
Vrijdag 7 februari 2020: Kletsavond CV OLUM
Zaterdag 22 februari 2020: Opening stadscarnaval Helmond

Zondag 23 februari 2020: D’n Hellemondse optocht
Maandag 24 februari 2020: Carnavalsontbijt
Dinsdag 25 februari 2020: Kroegentocht en begraven van de kei
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