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Nieuwe Voorzitter: Geerd Timmers 

Op 2 december 2019 is Geerd Timmers benoemd tot voorzitter 
van CV OLUM. Hij neemt daarbij het stokje over van Lorenz 
van Lieshout, die nog wel actief zal blijven binnen de vereniging. 

Na al vele jaren lid te zijn van de vriendenkring werd Geerd in 
2013 lid van de Raad van Elf en in 2017 ging hij CV OLUM vol 
enthousiasme voor als Prins Geerd d’n urste. Ook Geerd’s vrouw 
en dochters zijn actief binnen de vereniging, met recht een 
OLUM familie! 

Carnavalsontbijt 

Op carnavalsmaandag (24 februari) gaan we weer lekker ontbijten 
met z’n allen! Net zoals vorig jaar zal dit bij Café Franske zijn. Er 
zullen diverse optredens zijn met o.a. de winnaar van de helmond-
se schalger. Aanmelden kan via www.olum.nl 

Locatie: Café Franske, Havenweg 4 Helmond 

Aanvang: 11:00 uur 

Leden van onze vriendenkring kunnen gratis aanschuiven. Wil je 
graag iemand meenemen? Dat kan natuurlijk! Je kunt diegene in-
schrijven als introducé, zij betalen €12,00 p.p. Kinderen betalen 
€6,00 p.p.  

Het bedrag kunt u overmaken op rekn. NL08 INGB 000 246 7071. 
Vergeet niet uw naam erbij te vermelden. 

Het ontbijt word geserveerd als buffet. Dit jaar zullen er meer 
zitplaatsen zijn. 

Aanmelden kan nog tot 17 februari. 

Aansluitend kunt u genieten van het prijsbloaze,  gepresenteerd 
en verzorgd door CV OLUM in samenwerking met de Keiebijters. 
Op het podium bij Café Franske komen de leukste blaaskapellen 
voorbij! 

 

 

 



Kletsavond CV OLUM 

Een avond vol met amusement en veel plezier! 
Verschillende tonpraters zullen het podium 
betreden, o.a. Brabants Kampioen Tonproaten 
Dirk Kouwenberg!  

Ook kunt u meezingen met verschillende amu-
sementsgroepen. 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! 

 

De danstoernooien zijn weer begonnen! 

Na maanden hard werken is de Dansgarde van CV OLUM weer 
te bewonderen op de danstoernooien van het SVD. Voor de 
Junioren A is dit het eerste jaar dat zij meedoen aan deze 
danscompetitie. Ook zijn er veel nieuwe solo’s en duo’s. Het 
eerste toernooi was daarom extra spannend. 

Maar; Hard werken wordt beloond! De dames straalden op 
het podium. En ook de resultaten waren weer geweldig! 

Toernooi 5 januari Hapert: 

Lindsey solo junioren A: 7e  (gedeelde plaats) 

Caithlin solo Junioren A: 7e  (gedeelde plaats) 

Kyana & Lonneke duo Junioren A: 2e plaats 

Groep garde Junioren A: 2e plaats 

Aukje Solo junioren B: 3e plaats 

Norah Solo junioren B: 1e plaats 

Vera & Tyana duo junioren B: 2e plaats 

Myron & Naomi duo junioren B: 1e plaats 

Fabiënne & Suus duo senioren: 1e plaats 

Groep Show senioren: 4e plaats 

 

Wilt u onze dansgarde zelf eens bewonderen? Op 29 maart 
organiseren wij zelf een toernooi in Helmond! 
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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:  

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  en Prijsbloaze 

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/

