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Eerste vier maanden 2010
Woordje van de voorzitter
We zijn alweer vier maanden
gevorderd in 2010. De tijd vliegt. Tijd
om het voorwoord te schrijven voor
de mei-uitgave van het tweede SVU
journaal.
In deze vier maanden heeft SVU niet
stil gezeten en hebben we, met een
niet aflatende bruisende energie,
hard gewerkt en weer veel
gerealiseerd.
Buiten alle activiteiten van alle
SVU'ers hebben we ook nieuwe
materialen aangeschaft. Dit is een
belangrijke uitbreiding, want nu
kunnen we een nog beter resultaat
behalen en onze mooie hobby, het
videofilmen, met nog meer plezier
uitvoeren. Dat alles onder het
motto,"hoe kunnen we het nog
leuker en interessanter maken”.
Onze nieuwe SVU website ging de
lucht in.

De eerste vier maanden van 2010 zijn voorbij
gevlogen. Baanden we ons toen een weg
door de sneeuw om onze klussen te
vervullen, nu zijn de bomen weer groen en
fluiten de vogels hun deuntje.
Verenigingenmarkt
Wij waren op 17 april goed zichtbaar
aanwezig op de tweede verenigingenmarkt.
We hebben flink genetwerkt en mochten
zeker niet klagen over de belangstelling voor
SVU. Het zou ons niet verbazen dat er voor
SVU mogelijk wat "kleine" vruchtjes te
plukken zijn.
OptochtTV
SVU was actief met Carnaval. Wij hebben
Omroep Brabant ondersteund door de
Udenhoutse optocht te filmen. Onze beelden
werden uitgezonden op Optocht TV en
trokken veel kijkers. Op zondag keken er
bijna

Bijna 900.000 mensen naar de optocht.
Hoofdredacteur
Henk
Lemckert
en
producer/samensteller Peter van Asten van
Omroep Brabant waren erg tevreden over ons.

DVD’s uitgebracht
We brachten verschillende DVD’s uit.
• DVD Hoazenpot, over Carnaval in Udenhout,
samen met Stichting Karnaval Udenhout;
• DVD Wichelroede, lees meer op pagina 2;
• DVD Kasteel de Strijdhoef, lees meer op
pagina 2.
• DVD Dorpsraad, lees meer op pagina 2.

We waren ook actief op de
Verenigingenmarkt. We waren in
grote getale aanwezig. Tijdens de
Verenigingenmarkt hebben wij de
stemmen van de voice-overs
opgenomen die later op de website
te horen zijn. De éérste (of was het
nou de tweede) Verenigingenmarkt
was een succes, vele contacten
konden worden gelegd of
aangehaald. Het is zeker voor
herhaling vatbaar.

In dit SVU journaal…

Rest mij alleen nog iedereen te
bedanken voor hun inzet. Ik wens u
veel leesplezier. Het SVU journaal
staat weer vol met mooie en
boeiende artikelen en mogelijk ook
voor u ,verrassend nieuws…
En let wel: SVU zoekt jou:
cameraman/-vrouw en/of ben jij de
geluidsman/-vrouw, die ons team
komt versterken!
Met vriendelijke groeten,
Joost Brekelmans
Voorzitter SVU
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V i d e o g r o e p

U d e n h o u t

Zomer
De grote zomerdag staat open
En bouwt zijn weelde over de aarde,
Het malse moes lacht in de gaarde
Bij 't sappig groen, met dauw bedropen;
Het ruiselt in de weke hagen,
Het gonzelt in de bloesemstruiken,
het tintelt in de groene pruiken
Der berken bij de zoete vlagen;
De kool brandt op de peerse kluiten,
De blonde brem bloeit welig tegen
De mulle hel-beschenen wegen
Met volle gele honigtuiten, Hef over de aarde uw aangezicht,
Over uw ogen valt het licht,
Over uw lippen stort een lied Levend mooi mens geniet!

Kasteel De Strijdhoef en haar bewoners
In 2009 startte SVU, onder de leiding van
Wim van Gorkum, met de voorbereidingen
van de film over Kasteel De Strijdhoef en
haar bewoners. Met veel inzet en
enthousiasme wist hij historische feiten te
verzamelen en bedacht een boeiend script
om de geschiedenis in beeld te brengen.
Heemcentrum ’t Schoor toonde de “korte”
film van kasteel De Strijdhoef aan stut, steun,
vrienden en hun donateur.
We hebben van het bestuur ‘t Schoor de
opdracht gekregen om een lange versie van
Kasteel Strijdhoef en haar bewoners te
maken.
Workshop
Momenteel werken we samen met de Firma
Van de Klundert uit Oisterwijk aan
workshops en trainingsavonden om onze
kennis bij te spijkeren op het gebied van
geluid. Denk dan aan het mixen en regisseren
van geluid onder onze filmopnames. Tijdens
workshops leren zij ons de fijne kneepjes van
de apparatuur kennen. Over de financiën zijn
we in "gesprek" met Stichting Tilburgse
Amateur Kunst (S.T.A.K.). We willen een
beroep doen op de "deskundigheid
bevorderingspot" oftewel de FBX regeling.

Uit de bundel: Van zon en zomer (1902)
e

Agenda 2 kwartaal 2010
e
• 4 mei – kranslegging door Udenhouts belang, oorlogsslachtoffers 2
wereldoorlog
• 26 mei – herdenkingsdienst oorlogsmonument Bos en Duin
• 29 mei – Plein Open Air
• 30 mei – VCU buitentoernooi, Sportpark Zeshoeven
• 3 juni – Intocht Udenhoutse Avondvierdaagse
• 4 juni – jubileum Van Esch Groenvoorzieningen
• 6 juni – Open Dag Vincentius
• 9 juni – Muziek in de bieb, leerlingen Factorium
• 27 juni – Festipet
• 1 juli – Afscheidsreceptie Adri Pijnenburg en Wil Verhoeven Dorpsraad

Basisschool de Wichelroede
We maakten een mooie film over het reilen
en zeilen op basisschool "De Wichelroede."
Het is een promotiefilm over de onder- en
bovenbouw en werd getoond bij de
ouderavond voor ouders van nieuwe
leerlingen. Directrice Annelieke van Geffen
schreef ons een mooie dankbrief voor het
geleverde product.
DVD voor de Dorpsraad
We boden dit jaar op de nieuwjaarsreceptie
het Udenhouts dorpsjournaal 2009 aan. De
Dorpsraad ontving het journaal met
waardering en de film werd getoond aan de
aanwezige gasten van de Dorpsraad. De
Dorpsraad heeft ons ook weer voor 2010 de
opdracht gegeven voor een Dorps-journaal.
We hebben al ongeveer 20 items gemaakt in
de laatste vier maanden voor het
dorpsjournaal 2010.
Onder handen
Een overzicht:
• Op 4 juni viert Van Esch
Groenvoorzieningen haar 40 jarig
bestaan. We werken op dit moment aan
de voorbereidingen dit jubileum. Zij
gaan dit groots vieren en hebben ons
gevraagd deze dag met vier of vijf
camera’s vast te leggen.
• Wij zijn flink aan het werk om de
stemmen van onze voice-overs op de
website te krijgen. Ook onze voice-overs
werken hier hard aan mee.
Nieuwe website in de lucht!
Sinds januari is onze nieuwe website
gelanceerd!
Zet www.stichtingvideogroepudenhout.nl bij
je Favorieten op internet.

Nieuwe apparatuur
Rekening houdend met de wensen van onze vrijwilligers van de SVU is de
aanschaf gerealiseerd van een Edirol V-8, Soundcraft EPM 6 en een Rode NT
1A - 15th Speciaal Microfoon. Alles is gemonteerd in een "Today Music
Flightcase". Ook viel een NEC beamer ons ten deel, mede dankzij
onze sponsors. Zij gaven ons het laatste zetje in de rug.

Stichting Videogroep Udenhout

Iepenlaan 6
5071 CG Udenhout
Tel. 06-22511025
www.stichtingvideogroepudenhout.nl
Rabobank: 1331.88.663
KvK: 17231830
013-5110148
www.zedatel.nl

Uitgave 02 mei 2010

