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Prins Wilco d’n Urste! 

Na een spectaculaire show kwam hij dan eindelijk tevoorschijn: 
Prins Wilco d’n Urste. Graag stellen wij hem even aan u voor. 

Wilco De Ruijter is bij OLUM al jaren lid van de raad van elf. Hij 
is getrouwd met Jolanda en zij hebben samen twee dochters: 
Cyndel en Tyana. Die laatste is lid van de dansgarde van OLUM. 
In het dagelijks leven is De Ruijter werkzaam als CAM-engineer 
bij gereedschapmakerij IGS GeboJagema in Eindhoven. Naast 
carnaval houdt hij van uit eten gaan en concerten bezoeken. 

Samen gaan we er een mooi jaar van maken! 

Prinsendiner CV OLUM 

Op zondag 10 november zijn we naar de prinsenre-
ceptie van CV De Houtse Kluppels geweest. Daarna 
mochten wij bij restaurant de Waard aanschuiven 
voor een heerlijk prinsendiner! Onze kersverse prins 
reikte daar zijn prinsenmedaille uit aan de actieve 
leden. 

Samen kunnen wij terug kijken op een  

fantastisch OLUM-weekend! 

Aanpassingen huishoudelijk reglement 

Op maandag 4 november heeft er een extra algemene ledenvergade-
ring plaats gevonden. Op de agenda stonden een aantal aanpassingen 
in het huishoudelijk reglement van CV OLUM. Deze werden tijdens 
de vergadering toegelicht. Het nieuwe reglement vindt u als bijlage 
bij deze nieuwsbrief. 



Presentatieavond Dansgarde CV OLUM 

Op woensdag 11 december zal de dansgarde van Carnavalsvereniging OLUM alle nieuwe dansen 
voor het eerst aan het publiek laten zien. In april zijn we al begonnen met de nieuwe dansen voor 

aankomend seizoen, we hebben heel veel nieuwe dingen geleerd. 

Zo zullen er ook veel meiden zijn die voor het eerst een duo-dans gaan laten zien. Ook hebben 
we een nieuwe junioren groep en hebben de minioren een hele nieuwe dans gekregen. Bent u ook 

zo benieuwd hoe dat er uit gaat zien?  Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!  

Heeft u nog lege flessen thuis? Neem die dan mee! Deze kunnen we goed gebruiken voor onze 
inzamelingsactie! 

Aanvang: 18:30 uur    Locatie: Basisschool Talentrijk, Theo Driessenhof 35 Helmond 

Entree: € 0,50 

Kletsavond CV OLUM 

Een avond vol met amusement en gegarandeerd veel plezier! Verschillende 
tonpraters 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! 
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Nieuwe raadsleden gezocht! 

De raad van 11 is een belangrijk onderdeel van onze 
vereniging. De leden zitten in verschillende commissies 
die alle activiteiten van C.V. 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! 

Past een rol in smoking u niet zo goed maar wilt u toch 
actief deelnemen aan onze activiteiten door u op de 
achtergrond in te zetten voor CV OLUM? Ook dan 
bent u van harte welkom! 

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

Agenda 2019-2020:  

 

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  

https://www.facebook.com/CarnavalsverenigingOlum/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/cvolum/?hl=nl
http://www.olum.nl/

