25 JAAR GELEDEN

OLS IN KELPEN-OLER
DEEL 19: Volle kracht richting 5 juli.
25 mei: Groep 8 bekijkt bij drukkerij Tonnaer het productieproces van de feestgids.
25 mei: Hoofdsponsors Hanssen Evenementen, Dagblad De Limburger en
Rabobank/Interpolis ontvangen het 1e exemplaar van de grote OLS-poster uit handen van
Ger Hermans, voorzitter Sectie PR op het kantoor van De Limburger in Roermond.
Iedere zaterdagmorgen 8.30 uur in het schutterslokaal: de Kerngroep vergadert met
afgevaardigden van iedere sectie: bijpraten, signaleren, knopen doorhakken, coördineren,
afstemmen, bewaken, bijstellen, delegeren, herinneren, controleren, ordenen, uitwisselen,
constateren, o.a. dat er nog 7 weken hard gewerkt zal worden, maar… “ ’t kump good”.
Hemelvaarts-weekend: Grote poster en stapels flyers en
strooifolders worden bezorgd bij campings, VVV-kantoren,
wegrestaurants, e.d. Hiervoor zijn 2 PABO-studenten (D+R)
gecharterd die in een bedrijfsauto van garage Janssen hun
pas verworven rijvaardigheid mogen tonen in Limburg
(NL+B) en Oost-Brabant.
foto: straatposter OLS
Hemelvaartsdag 28 mei Mini-OLS: in ongedwongen en
zonnige sfeer ontmoeten tientallen harde werkers van
organisatie en vele sponsoren elkaar bij het schutterslokaal
aan de Oranjestraat. Vooral de dames schieten …raak!
Drs. Walraven, Sjra Wijen(leiding advertentiewerving) en
Chris Corsten mogen het 1e exemplaar van de OLSFeestgids in ontvangst nemen. Ook Jan Geraats en Leon Claessens (advertentieacquisitie) en
de sectie Administratie o.l.v. Jan Reijnders verdienen een compliment voor deze gids: Een
sieraad voor Kelpen-Oler en voor het OLS, met alle info, interessante bijdragen en foto’s.
Een persbericht van 4 pagina’s gaat naar de bedrijfsmagazines van onze grotere sponsors:
VGZ, Rabo, Interpolis,Toeristisch Nederland, LIASS, wegenbouwers, leveranciers, enz.
30 mei: De Elektro-Werkgroep o.l.v. Tjeu Wijen heeft de enorme klus op papier klaar: twee
hoofdaansluitingen van 3x63A, 1 aggregaat van 100KVA en een dito noodaggregaat gaan
energie geven aan verlichting, koelingen, computers, versterkers, verdelers, enz. Tjeu en zijn
groepsleiders Geraldo Hermans, Jan Wagemans en Theo van Roy en 11 andere Handige
Harries hebben er straks van 20 juni tot 15 juli hun handen vol aan. Honderden meters kabel
en materialen zijn besteld. Gereedschap ligt klaar…
Sefke Tholen: “ ’t Terrein ligktj d’r sjoeën bie. Laot ós mer beginne…”
Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.
Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 20: Nog maar enkele weken.

