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OLUMMERS & OLUMERINNEKES, 

Op vrijdag 11 november '22 werd dan eindelijk de nieuwe prins van CV OLUM onthuld. Na een 
spectaculaire show van onze dansgarde was hij daar: Mike Versteegh, vanaf dat moment Prins 
Mike d’n Urste! Daarna barstte het feest los. Samen met zanger Rens, bevriende 
carnavalsverenigingen en alle andere carnavalsvierders werd het een fantastische avond in 
SOOS40. 

Een klein woordje namens onze prins: 

Uiteraard wil ik graag iedereen bedanken die bij deze avond aanwezig is geweest! Ook een speciale 
dank aan alle bevriende verenigingen die samen met mij dit mooie moment hebben mogen 
meemaken. Ik heb deze fantastische taak een behoorlijk lange tijd voor me moeten houden.. en 
iedereen die steeds probeerde te vissen...Mike jij bent het he...! Mike jij wordt onze prins toch?! Zelfs 
Kimberley kreeg soms een flink vragenvuur van jullie...maar ik denk dat we het goed gespeeld hebben 
om dit geheim te houden! En wat had ik er onwijs veel zin in! De adrenaline die al sinds de middag 
door m'n lichaam gierde, om er een groot feest van te maken. 

Ik ben ontzettend trots, trots dat ik jullie dit jaar mag voorgaan als Prins.  Prins Mike d'n Urste, Hop 
Hop, Gas d'r op!  Op naar een fijne carnaval SAMEN! 

Onze prins heeft in ieder geval erg veel zin om er samen met jou een geweldige carnaval van te 
maken!  

Namens Prins Mike d'n Urste  & het bestuur CV OLUM



TERUGBLIK OP DE BEKENDMAKING VAN PRINS MIKE D'N URSTE | CV OLUM 11-11-22



De prins stelt zich voor !

Mike Versteegh oftewel, Prins Mike D'n Urste!

Zeg je Mike, dan zeg je cameraman, reizen en altijd in voor een feestje!

12 jaar geleden ben ik begonnen als cameraman en heb inmiddels een mooi bedrijf 
namelijk: Green Leaves Productions. Buiten onze eigen toffe producties, werk ik ook 
voor de NOS bij o.a. het jeugdjournaal, EditieNL of RTLZ. Regelmatig komen er 
reportages voorbij waar ik met veel plezier aan heb gewerkt!   
Leuk feitje...  Het best bekeken filmpje van 2022 op het kanaal van het jeugdjournaal, 
is de video die ik heb mogen maken bij Center Parcs. Waar een nieuwe glijbaan werd 
geopend!  Super trots natuurlijk! 

In Helmond woon ik samen met Kimberley en mijn bonus dochter: Anne-Fleur. We 
maken graag mooie reizen en slaan een feestje niet zo snel over! ;-) 

Wat betekent carnaval voor jou?

Carnaval is een feest voor iedereen voor jong en oud! Maar betekent voor mij 
verbintenis. Iedereen mag meegenieten van elkaar en met elkaar. Lachen op 
kletsavonden, even alle zorgen vergeten. Maar vooral daarna hand in hand de lente 
in! Een feest wat we samen vieren, een feest voor en door iedereen!

Een leuk weetje over mij is...

Dat ik vroeger als razende reporter voor het radio programma V&V Whatsup het 
Helmondse carnavalsleven samen met ceremoniemeester Tom ging ontdekken. Zo 
heb ik ook OLUM leren kennen natuurlijk! 

Microfoon links, biertje rechts...oh en oeps, volgens mij was ik toen pas 14! 



PROGRAMMA CARNAVAL
NOTEER DEZE DAGEN VAST IN JE CARNAVALSAGENDA

KLETSAVOND CV OLUM        3 FEBRUARI

OPENING CARNAVAL           18 FEBRUARI

OPTOCHT HELMOND            19 FEBRUARI

ONTBIJT CV OLUM              20 FEBRUARI

PRIJSBLOAZE                     20 FEBRUARI

DWEILEN                            21 FEBRUARI

13:00 uur - Overhandigen stadssleutel Mizunallen-plein
14:00 uur - Opening stadscarnaval 
16:11 uur - Opgraven van de kei voor Hotel Westende.

Wat is er te doen op Carnavalszaterdag?

Namens de dansgarde
Afgelopen jaar deed onze dansgarde voor het eerst
mee met de grote clubactie. De dames hebben hard
gewerkt om zoveel mogelijk loten te verkopen, en

dat is gelukt! Heel veel mensen hebben onze
dansgarde gesteund met een kleine bijdrage. 

 
Namens de dansgarde van CV OLUM: 

 "BEDANKT"
 



KLETSAVOND CV OLUM 

Het is bijna zover! De Kletsavond van CV OLUM op 3 februari as. In de ton zullen verschijnen de 
achtvoudig Zilveren Narrekap winnaars Joep de Wildt, Dirk Kouwenberg, Boy Janssen en 9 voudig 
finalist Rob Scheepers (Helmond).

Het amusement wordt verzorgd door KUUB en de Helmondse groepen de Skoepies en TADAA. Tot 
slot uiteraard optredens van de meervoudig Nederlands Kampioen dansen: onze dansgardes!

De avond wordt muzikaal begeleid door de hofkapel en na afloop wordt het bal geopend door onze 
Prins Mike d’n Urste! 

Bent u nog niet voorzien van een kaartje voor deze gezellige avond? Koop 'm dan snel op onze 
website!

https://www.olum.nl/kaarten-kletsavond/


Hoi ,

Mijn naam is Sander van den Hurk. Geboren en getogen Helmonder en dat al 42 jaar!

Met Anke ben ik al 22 jaar samen waarvan 14 jaar getrouwd. We hebben samen 2 lieve kinderen Sem van 
14 en Tara van 10. Sinds 2002 ben ik werkzaam bij de Sligro in Helmond. Mocht je mij eens tegen komen 
in het PSV stadion dan kan dat kloppen...! Al 30 jaar lang heb ik een seizoenskaart in mijn bezit en heb 
dan ook al vele thuis en uitwedstrijden mogen zien! 

Het leek ons erg leuk om met een vereniging carnaval te gaan vieren en hebben er erg veel zin in. We zijn 
ook op een erg warme en fijne manier opgenomen bij CV OLUM.

Tot snel!  En op naar een mooi carnavalsjaar.

Groet, Sander

DE RAAD
STELT ZICH VOOR...

Wist je dat...
We bezig zijn om speciale gifjes te

maken...?
Leuk om te delen op social media! 



  Op 19 februari trekt de Grootste Optocht
van het zuiden door de stad!  

 

CV OLUM loopt ook weer mee! 
 

 Kom jij onze Prins en gevolg
aanmoedigen?

 

OLUMOLUM
OPTOCHTOPTOCHT
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OLUM ZOEKT OLUMMERS! 
 

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarom je bij een
vereniging zou gaan.. maar waarom OLUM? 

Leuke activiteiten, geen verplichtingen 
fijne raadsleden én een echte vriendenkring!

Het is namelijk niet alleen in februari carnaval toch... ?! 
 

Nieuwsgierig?! Mail naar secretariaat@olum.nl voor meer info! 

TOTsnel


