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Terugblik Carnaval 2020

Prins Wilco d’n Urste kijkt terug
Dit jaar mocht ik Carnavalsvereniging OLUM voorgaan als
prins. En wat een feest was het! De prinsbekendmaking, de
recepties en onze kletsavond waren al een goede opwarmer
en toen kon het aftellen beginnen. Het prinsenbier bij ons
thuis was zeker een geslaagd feestje. Maar ook de dagen
er na waren één groot feest! Ook mijn vrouw Jolanda en
dochter Tyana hebben zeker genoten. Mede dankzij onze
geweldige vereniging is het echt een topjaar geweest voor
ons. Daar wil ik dan ook iedereen voor bedanken.
Carnavaleske groet,
Wilco de Ruijter

Zaterdag: kei opgraven en prinsenbier
Met z’n allen verzamelden wij ons bij Hotel Lambert. Steek op, cape om, sjaal om, klaar
voor het feest! Samen liepen wij naar het mizunallen-plein, de dansgarde voorop.
Daar aangekomen kon het feest beginnen! De sleuteloverdracht, het aanslaan van het
biervat, feestelijke optredens van verschillende artiesten en de dansgardes, allemaal in
afwachting van dat grote moment: het opgraven van d’n hellemondse kei. Nu was carnaval
2020 pas écht begonnen. Snel de bus in, op weg naar het huis van onze prins!
Aangekomen bij de residentie van onze prins, mocht prins Wilco d’n Urste door een erehaag naar binnen. Daar werd hij ontvangen door vrienden en familie. Na het uitreiken van
nog een aantal onderscheidingen kon het prinsenbier beginnen! Natuurlijk was er ook voor
wat lekkers gezorgd, buiten stond de frietkraam van frietjemet.nl. Een goede bodem gelegd en door. Wat een geweldig feest was het in de residentie van onze prins!

Zondag: een kletsnatte optocht
Wel optocht?, geen optocht? dat was de grote vraag.
Vanwege het slechte weer werd besloten de optocht
alleen met loopgroepen door te laten gaan. Maar door
regen en wind: OLUM-air zal vliegen! Maandenlang is
er door de commissie gewerkt, en wat zag het er
prachtig uit! Stewardessen, piloten, echte mondrianen,
iedereen was van de partij. Daarvoor mochten wij twee
prijzen ontvangen: de 2e prijs voor grote groepen en
de Jo van Lierop bokaal, speciaal voor de kinderen. Het
was echt oit de kunst!

Maandag: ontbijten en prijsbloaze
Op maandag waren wij de hele dag welkom in café
Franske. Eerst lekker ontbijten met z’n allen.
Daarnaast konden wij genieten van optredens van
Wai en Da kenne wai ok. Een lekker broodje, een
kopje koffie of een eitje en we kunnen er weer
tegen aan!
Vervolgens was het tijd voor muziek. Blaaskapellen
uit heel Nederland kwamen optreden op het
OLUM-podium voor een volgepakt café Franske.
De polonaise, van links-naar-rechts: alles kwam
voorbij!

Dinsdag: Butskes Kroegenrondje
De laatste dag van carnaval 2020, dus we gaan er nog één keer goed tegenaan! Elk
jaar gaan wij dweilen in de stad op carnavalsdinsdag, maar dit jaar deden wij voor
het eerst mee met Butskes kroegenrondje. In elk café genoten wij van een drankje en van het feestgedruis.
Later op de avond verzamelden wij ons op het mizunallen-plein voor het eindfeest
met o.a. René Karst en de Knallers. Om 23:11 uur was het feest dan toch echt
voorbij en werd d’n hellemondse kei weer begraven.

Het was een geweldige carnaval, op naar volgend jaar!

DANSTOERNOOI CV OLUM AFGELAST!!
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus. Vanwege deze maatregelen kan ons danstoernooi op zondag 29 maart helaas niet doorgaan. Wij vinden dit natuurlijk heel
erg jammer, maar gezondheid gaat altijd voor. Wij richten ons nu op volgend
dansseizoen.

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

Programma 2020-2021
Vrijdag 13 november 2020: Prinsbekendmaking CV OLUM
Vrijdag 29 januari 2021: Kletsavond CV OLUM
Zondag 7 maart 2021: Danstoernooi CV OLUM
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