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DE ZOMER GAAT DE HERFST DIENT ZICH AAN
Woordje van de voorzitter
Ik ben sinds de oprichting (26
augustus 2008) voorzitter van SVU.
Naar lang wikken wegen heb ik
besloten om te stoppen als
voorzitter. Met ingang van 26
september heb ik mijn functie
binnen het bestuur neergelegd. Van
een voorzitter worden bepaalde
taken verwacht die ik voor mij
gevoel niet kon waarmaken.
De functie van voorzitter is
vooralsnog niet ingevuld. Met het
maken van videofilms blijf ik gewoon
doorgaan. Dus jullie blijven mij
gewoon rond zien lopen, tussen en
met jullie, in onze bekende outfit "
SVU – CREW” want let wel ik ben er
nog altijd trots op, om deel uit te
maken van SVU. Ik hoop dan ook dat
de functie snel wordt ingevuld,want
de overige mede bestuurders
hebben de steun nodig, die ze echt
verdienen, van een voorzitter.
Rest mij alleen nog iedereen te
bedanken voor hun inzet en het
begrip dat ik heb mogen
ontvangen,bij het nemen van deze,
voor mij moeilijke beslissing. Ik wens
u allen wederom veel leesplezier.
Ook dit SVU journaal staat weer vol
met mooie en boeiende artikelen en
mogelijk ook voor u ,verrassend
nieuws…

8 maanden zijn alweer gepasseerd in 2010.
e
De 2 4 maanden van 2010 zijn ondanks de
wisselende temperatuur schommelingen en
de vakantie die in deze periode viel weer
voorbij gevolgen. Voordat we het weten zijn
we aanbeland in de Herfst periode. Maar
met enthousiasme zijn onze klussen vervuld.
Zwembad voor huize Vincentius
De werkgroep van huize Vincentius,
bestaande uit de heren Jan van den
Bersselaar en Michael de Koning, die de
realisatie van een zwembad, voor de pupillen
van huize Vincentius, op hun eigen terrein,
gaan begeleiden, hebben SVU gevraagd een
promofilmpje te willen maken voor op hun
nieuwe website, gerealiseerd door Zedatel
telecom.
De eerste gesprekken zijn gevoerd,de
synopsis geschreven en het ligt in de
e
bedoeling de opnames te starten in het 2
gedeelte van september 2010. Ook de
pupillen en medewerkers van huize
Vincentius zullen hun “talenten” aanwenden

om er iets moois van te maken. Het streven van
de werkgroep is om begin oktober de website
met onze promo in de lucht te hebben.
SVU is blij verheugd, dat zij mogen meewerken
om dit mooie doel te bereiken. Wilt u meer
weten over het streven van de werkgroep, neem
dan kontact op met Jan van den Bersselaar via
mailadres jvdbersselaar@asvz.nl
DVD’s uitgebracht
Wij mochten voor de firma van Esch
groenvoorzieningen te Berkel-Enschot een
mooie herinnering DVD realiseren van hun 40
jarig jubileum. Afgezien van het vast leggen van
de feestelijkheden tijdens de officiële “snik hete”
feestdag 4 juni 2010, volgde onze
cameramensen gedurende een half jaar de
medewerkers van de Firma van Esch tijdens hun
werkzaamheden, door het gehele land. Het was
een geweldige uitdaging voor ons. Trots waren
wij om directeur Jeroen van Esch, een
waardevolle DVD te kunnen overhandigen, en
spraken de wens uit nog vele mooie jaren voor
dit prachtig en dynamische bedrijf te mogen
filmen.

In dit SVU journaal…

En let wel: SVU zoekt jou: BEN JIJ die
cameraman/-vrouw en/of
geluidsman/-vrouw, die ons team
komt versterken. Wij kunnen jouw
hulp best gebruiken. Dus aarzel niet
en neem contact op.

Met vriendelijke groeten,
Joost Brekelmans
Voorzitter SVU
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U d e n h o u t

Kasteel De Strijdhoef en haar bewoners
Voorbereiding voor de opnames zijn gestart.
Na afspraken en onderhandelingen met
Heemcentrum ’t Schoor is SVU gestart met
het vervolg (lange versie) op de reeds
uitgebrachte versie, van het Kasteel de
Strijdhoef. Wim van Gorkom heeft een
vervolg shortlist opgesteld, en de nodige
punten aan het papier toe vertrouwd, e.e.a.
met ruggespraak van het “schrijversteam”
van ’t Schoor. De heer Hans Pickhard zal Wim
hierbij de nodige ondersteuning verlenen.

Herfst
Bomen druilerig langs de straten
Lekkend met hun bladeren dak
Spiegelen zich in het regenwater
Krommend met gebogen tak.
Auto's met beslagen ramen
Reden fietsers snel voorbij
Spetterend samen door de straten
Waarop het natte herfstblad lei.
Merels zaten triest te kleumen
Dronken uit een waterplas
Zaten daarna veren schuddend
Samen op het natte gras.
Herfst met storm en regenbuien
Met een lucht heel grijs en grauw
Slierten mist als oude wijven
Geeft het land een nevelkou.
Diep verscholen lopen mensen
In hun regenjas voorbij
Wetend dat de regenvlagen
Horen bij dit jaar getij.
Bron: gedichtenweb.nl

e

Workshop
Zoals in het vorige SVU journaal
gemeld,wordt er hard gezwoegd onder
leiding van Dennis, van de Firma van de
Klundert, mixen, regisseren het werken met
geluid. De theorieavonden op één na zitten
erop, nu gaan we het geleerde in de praktijk
brengen. Op de rol staan registratie van
repetitie van harmonie MVC, en zelfs met
hun steun en in samenwerking, een officieel
concert.
Verder zijn er gesprekken gaande met
bestuur MVC om een concoursdag inblazen,
in de bus, het optreden en prijsuitreiking in
Koningsoord in Veldhoven. Dit zou een
complete DVD moeten worden. En als het
“slagroom toefje” op de taart de
Schouwburg registratie van POP-koor Zinder
in de Poorterij te Zaltbommel. Zij verwachten
van ons een dubbel DVD en muziek CD. Wat
een uitdagingen komen er op ons af. Wat
een heerlijke hobby hebben wij toch.

e

Agenda 3 en 4 kwartaal 2010
• 18 juli Proeven van Kunst
• 23/27 augustus Kindervakantie week.
• 28/31 augustus Udenhoutse kermis
• 4 september aanbieding kalender Scouting 2011
• 12 september Unentse Mert
• 18 september Fiets en praat met uw Dorpsraad voor nieuwe
bewoners
• 19 september Survival run
• 26 september De Udenhoutse Broeder in den optocht te Oisterwijk
• 03 oktober Boekaanbieding 100 jaar Vincentius
• 10 oktober Music in, in de kapel van huize Vincentius
• 6 november Meezingavond Andantino
• 21 november Intocht Sint Nicolaas
• 28 november Sint Nicolaas op het Kasteel.

DVD voor B.A.M. Vermeer
Zij deden een beroep op SVU voor een
spoedklus. We kregen 5 dagen. Zaterdag
16.00 uur het eerste contact. Maandag
opdracht bespreking. Dinsdag een volle dag
opnames bij Staalbedrijf Arcelor Mittal in
Geel, België. Woensdag montage, en om
17.00 uur ,dezelfde dag, ging onze USB stick
richting Aruba en Cuba, waarop een promo
van 3 minuten en 6 seconden stond.
Waarover? A special way of Container
loading. Wij vonden het een uitdagende klus!
De opdrachtgever was content!

Onder handen
De voorbereidingen voor de Kasteelfeesten
en de viering van 250 jaar Kasteel de
Strijdhoef in 2011, zijn in volle gang. De
feestweek zal in 2011, gevierd worden van 5
juni t/m 13 juni.
Van SVU is gevraagd iedere dag met de
camera’s boven op het feest gedruis te
zitten. Het zullen voor SVU 8 pittige dagen
worden,maar ook alweer een feestelijke
uitdaging. Wij zien er naar uit. Wij wensen
dan ook, het geïnstalleerde comité veel
succes met de voorbereidingen.
DVD Kreitenmolenstraat; Deze is op een haar
na gereed om aan de dorpsraad te worden
aangeboden. Beplanting en wat kleine
aanpassingen en dan is de
Kreitenmolenstraat wederom een plaatje.
Hoe e.e.a. heeft plaats gevonden heeft SVU
met de camera vast gelegd.
Een 2tal sociale projecten zijn op dit moment
in bespreking. We komen daar in het
volgende SVU journaal op terug. Mogelijk dat
de sneeuw dan alweer het onderwerp van
gesprek is.
Bezoek onze website eens! Een zinnig idee?
Laat het ons weten. Zet ons bij je Favorieten
op internet;
www.stichtingvideogroepudenhout.nl

Stichting Videogroep Udenhout

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