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Woordje van de voorzitter
Wat is het toch heerlijk om vakantie te hebben en lekker te
genieten van je vrije tijd. Dingen
doen waar je anders niet aan
toe komt of eens een kijkje gaan
nemen in een ander land. Zelf
hebben we dit jaar de stoute
schoenen aangetrokken en zijn
met de kinderen op reis gegaan
om een land te gaan ontdekken aan de andere kant van de
wereld. Voor ons allemaal een
geweldige ervaring om deel uit te
kunnen maken van de samenleving daar, geuren op te snuiven
en gewoontes over te nemen
voor wat voor de mensen daar
zo gewoon is. Een enorme leerschool wat de kinderen en ons
hopelijk nog lang bij zal blijven.
Met behulp van een berg foto’s
en videobeelden als herinnering
zal dit ongetwijfeld lukken. Ik ben
wel benieuwd hoe ik het eraf
heb gebracht met het in beeld
brengen van al het moois dat we
gezien en meegemaakt hebben.
Binnenkort ga ik aan de slag met
het bewerken van de digitale
beelden en ga ik proberen er een
mooie film van te maken, eens
kijken of mijn eigen kunsten kunnen tippen aan de gemonteerde
films die ik van onze cameramensen voorbij zie komen. Om
goede films te kunnen produceren is het belangrijk om goed op
de hoogte blijven op filmgebied.
In september staat daarom
een cursus op het programma
voor de cameremannen. Verder
staan er voor de komende tijd
weer een aantal items op het
programma waarbij u SVU tegen
kunt komen, denk aan de opening van het vernieuwd Gilde
gebouw van Sint Joris, het Koningschieten op het Schutsheike,
open monumentendag en de
Unentse Mèrt natuurlijk. Ik zou
zeggen tot ziens in d’n Unent.

SVU de afgelopen 4 maanden
vol aan de “bak”
Een variëteit van weersomstandigheden was de afgelopen 4 maanden de volle partner van het SVU
camerateam. Was het nu zomer of toch al een voorbode van de herfst.? Tijdens de vele opnamen
uren was dan de zon onze partner,maar ook de vele regen en harde wind lieten zich duidelijk gelden.
De SVU mocht in de mei-periode de opnamen verzorgen van de WAKweek o.l.v.
.
Aan SVU was de opdracht gegeven de promo te maken voor de “WAK ” in 2012. De volgende editie van
de WAK is 2 t/m 9 juni 2012. Een aanvraag doen
voor speciale WAK activiteiten is vanaf heden mogelijk. Stuur een bericht aan info@art-fact.nl
We verleenden onze diensten tijdens het 250 jarige
bestaan van Kasteel de Strijdhoef en waren actief
met onze camera,s bij alle activiteiten. Ook werd de
DVD “Kasteel de Strijdhoef en haar bewoners op deze
14e juni uitgebracht. Deze DVD, een samenwerking
tussen SVU en “’t Schoor” en waaraan 2 jaar lang
gewerkt is. De SVU is erg trots op deze DVD waarin
samen gewerkt werd met diverse groeperingen uit
ons “Unent”. Er werden wederom een 15tal onderwerpen opgenomen voor ons Jaaroverzicht 2011. Er
werd een start gemaakt met “wat van den “Unent”
niet mag worden vergeten” een terugblik met “Udenhouters” over 1940-1945 en wat nog te vertellen
is. Udenhouters vertellen voor de camera hun/haar
belevenissen ondersteund met authentieke beelden.
Het team van Ad was aanwezig met de camera bij de
“blootlegging “van de bodemschatten van het plan
“Den Bogerd”. Zeker niet te vergeten de activiteiten
die wij aan de dag hebben mogen leggen voor onze
hoofdsponsor Hoppenbrouwers. Ook met hem waren
we vele dagen op pad om zijn bedrijfsfilmpjes en
promotiemateriaal vast te leggen. Al met al werden er
in deze 4 maanden ruim 23 uren beelden vast gelegd
en verzameld.

SVU zegt dank aan de sponsors
Latenzo en Quaform!

Verrassend was het pakket dat opgehaald kon worden bij de Firma Latenzo. De inhoud, een 20tal nieuwe mooie “werkshirts” voor de crew en medewerkers
van SVU troffen wij aan. Aangeboden door de Directeur van Latenzo de Heer Edwin de Laat. Quaform
nam de opdruk voor haar rekening en zorgde ervoor
dat SVU weer herkenbaar hun werk kunnen doen.
Directeur Paul Kemps van Quaform heeft er zelf op
toegezien dat e.e.a. volgens zijn opmaak keurig is
uitgevoerd. De gehele SVU is Edwin en Paul bijzonder
erkentelijk voor deze sponsoring. LATENZO & QUAFORM Dank jullie wel.!

Jacqueline Michielsen,
Voorzitter SVU

De Kunstbalie verzorgt cursus voor SVU.

Vanaf 13 september 2011,
20.00 uur, starten de
SVUers met een interne cursus over onze mooie
hobby het video-filmen. Het betreft een opfriscursus
ruim van opzet waar wij begeleidt worden door Ruut
van der Beele die de komende tijd onze docent zal
zijn. Deze heeft in samenspraak met de Heer Hein
Ceelen van de Kunstbalie een cursus samengesteld
die op het lijf geschreven is voor de medewerkers van
de SVU. Wij hebben de Kunstbalie van de gemeente
Tilburg o.l.v. de heer Hein Ceelen, verzocht een
cursus samen te stellen, die is toegesneden op de
kennis en kunde van de medewerkers van SVU. Dat
is gelukt in samenwerking met docent Ruut van der
Beele uit ’s-Hertogenbosch. Wij zullen de gastvrijheid
genieten van de B.S. De Wichelroede in Udenhout
waar de cursus de komende 10 maanden zal plaats
vinden. Voorlopig 1 sessie per maand.
Wedstrijdreglement & aanmeldingsformulier - Compositiewedstrijd voor Koor
INLEIDING

Brabant Koor, Kunstbalie, Fontys Conservatorium, Koorplein Noord-Brabant en Annie Bank Edition
nodigen componisten uit een werk te schrijven voor koor (SATB). De compositie moet voor amateurzangers aansprekend zijn, en uitnodigen om meer dan eens te programmeren.
Een deskundige jury (met o.a. Kurt Bikkembergs en Daan Manneke) beoordeelt de ingezonden
werken. De meest veelbelovende composities worden genomineerd, en maximaal 6 werken worden
uitgegeven door Annie Bank Edition.

De genomineerde composities worden tijdens een openbare repetitie op 1 oktober 2011 ingestudeerd
en uitgevoerd door het Brabant Koor onder leiding van Louis Buskens. Aan het einde van deze
presentatie maakt de vakjury de winnaars bekend. De winnende componisten ontvangen een
geldbedrag. Ook is er een masterclass of coaching aan het Fontys Conservatorium te verdienen.

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Voorwaarden voor deelname:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

De wedstrijd staat open voor alle componisten.
De compositie is voor gemengd koor (SATB) a capella of met pianobegeleiding.
Divisi zijn toegestaan.
De compositie sluit qua moeilijkheidsgraad aan bij het repertoire zoals te vinden in
veelgebruikte bundels als Ars Musica IV en Chor Aktuell.
De duur van het ingezonden werk bedraagt ca. 3 minuten.
Keuze van tekst en taal is vrij.
De compositie dient origineel te zijn.
Inzenden van een reeds bestaand werk is toegestaan, mits het nog niet is
uitgegeven. Elke componist mag maximaal drie composities insturen.
De manuscripten dienen goed leesbaar te zijn.

2. Wijze van inzenden:
2.1

De inzending moet volgende gegevens bevatten:

a.

Vijf exemplaren van de compositie afgedrukt op A4 formaat. Bovenaan de eerste bladzijde
van de compositie wordt een motto vermeld (zonder enige aanduiding waaruit de identiteit van
de inzender kan blijken). Eventueel kan een korte toelichting op het werk worden
meegestuurd.
Een CD-rom met daarop de partituur als drukklare pdf-file. Het motto van de compositie staat
op de diskette of CD-rom vermeld.
Een gesloten envelop met op de buitenzijde het motto van de compositie en daarin de
volgende gegevens:
i.
volledig ingevuld aanmeldformulier
ii.
kort Curriculum Vitae
v.
een schriftelijke bevestiging dat het werk nog niet werd gepubliceerd

b.

c.

10 september, Open monumentendag

Het thema luidt : Industrieel Erfgoed. In Udenhout is
dan de kerk geopend (dat is jaarlijks) en de showroom
bij de steenfabriek van 11.00 tot 16.00 uur. Heemcentrum ‘t Schoor richt daar een expo in (over de voormalige steenfabriek), de duinboeren zijn aanwezig met een
stand evenals Brabants Landschap. Daarbij toont men
ook tekeningen van de ecologische verbindingszone
tussen de Leemputten en De Brand. En uiteraard is de
SVU daar ook aanwezig met de camera.

De SVU ontving bedankjes van;

Familie van Liemde; 60 jarige huwelijksfeest
van hun ouders
Mevr Neeltje Dona; Afscheidsdienst van Harry Dona.
Zangkoor Andantino; van een “finale” repetitie
voor optreden voor “T-Korenslag”.
Mevr Lia Clement; toetreding en installatie
als Udenhoutse Broeder
B.S. de Wichelroede; De Schatbewaarder. i.s.m. ’T
Vintje.
Corry Pijnenburg; Onderscheiding door
Burgemeester Noordanus van Tilburg
B.S. de Wichelroede; De viering van 110 jaar lustrum
De Wichelroede
Inge Ockerse; Laatste grote optreden bij D.O.S.
“de doelstelling van de SVU het “sociale” aspect.”

Nieuwsbrief Stichting Videogroep Udenhout

Een jong en gedreven reclamebureau
met een goede mix van creativiteit en
technisch vakmanschap.

Hoppenbrouwers bouwt aan de
toekomst
Hoppenbrouwers Elektrotechniek gaat haar bedrijfspand uitbouwen. We hebben de oude
gemeentewerf naast ons pand aan de Kreitenmolenstraat gekocht om hier een uitbreiding
te realiseren. De SVU helpt ons om de bouw stap voor stap vast te leggen op film.
Hoppenbrouwers heeft de afgelopen jaren een
flinke groei doorgemaakt en telt inmiddels ruim
220 medewerkers. Algemeen directeur Henny
de Haas: “We zijn ons huidige pand al jaren
ontgroeid. Op dit moment maken we zelfs al
gebruik van 30 werkplekken in kantoorunits
op het parkeerterrein.” De mogelijkheid om
een uitbreiding te realiseren op de voormalige
gemeentewerf naast het pand komt dan ook als
geroepen. “Door de uitbreiding komt er meer
lucht en is er bijvoorbeeld weer ruimte voor
besprekingen. Bovendien geeft de nieuwbouw
ons ruimte om verder te groeien.”
We willen onze medewerkers, klanten en andere geïnteresseerden graag goed op de hoogte
houden van de gebeurtenissen rond de bouw.
Tijdens het brainstormen met de SVU in april
kwamen een aantal leuke ideeën naar voren
om dit ook met film te doen. We zullen deze de
komende tijd verder gaan uitwerken. De eer-

Heel goed nieuws

Continuering vrijwilligersverze
kering
gemeente Tilburg t/m 2013.!
De gemeente Tilburg kent sinds 2009 de collectieve vrijwilligersverzekering voor al haar vrijwilligers. Recentelijk heeft het College besloten deze
verzekering te continueren tot en met 2013.
Heel goed nieuws dus! Een vrijwilligersverzekering draagt immers bij aan een goed vrijwilligersklimaat en biedt vrijwilligers bescherming tegen
nadelige gebeurtenissen tijdens het verrichten
van vrijwilligerswerk.
De VNG Vrijwilligersverzekering is ondergebracht
bij Centraal Beheer, er is geen registratie van
vrijwilligers nodig en de premie wordt volledig
door de gemeente Tilburg betaald. Alle vrijwilligers (ook de SVU medewerkers vallen hieronder)
zijn op deze manier automatisch en kosteloos
verzekerd voor de risico’s die zij lopen als vrijwilliger. Eventuele schadeclaims kunnen via Contour
worden ingediend. Voor meer informatie kunt u
kijken op:
http://www.contourtilburg.nl/upload/files/
Formulieren/folder-vng-vrijwilligerspolis2011.
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ste beelden rond de uitbreiding, namelijk van
het tekenen van de papieren, heeft Wim van
Gorkum in ieder geval al voor ons vastgelegd.
Na de vakantie beginnen we met het bestek en
gaan we met de aannemers aan de slag. Henny
de Haas: “Het ontwerp is af, dus nu komt de realisatie echt in beeld. We hopen nog in 2011 de
eerste steen te leggen.” Naar verwachting zal
de uitbreiding eind 2012 opgeleverd worden.
Meer informatie over Hoppenbrouwers Elektrotechniek en het laatste bouwnieuws vind je op
www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl

pdf. U kunt ook contact opnemen met Susan van
Schijndel, consulent Advies en Deskundigheidsbe-vordering via telefoon 013 – 543 45 72 of
e-mail sschijndel@contourtilburg.nl.

SVU de komende tijd ;

Zaterdag 3 september 2011,
’t Plein, Udenhoused party
Zaterdag 10 september 2011,
Open monumenten dag.
Zondag 11 september 2011
Unentse Mert
Dinsdag 13 september 2011
20.00 uur start cursus van SVU
BS de Wichelroede
Zaterdag 17 september 2011
Fiets en praat met uw dorpsraad.
Nieuwe bewoners.
Zondag 18 september 2011
Surivalrun
Zaterdagmiddag 29 oktober 2011
vanaf 13.00 u. op het gildeterrein.
Jeu de Boule toernooi voor Udenhoutse
(Biezenmortel) Verenigingen
Zondag 27 november 2011
De Sint op het Kasteel.
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Heidestraat
Heidestraat 44 Udenhout
Udenhout
Telefoon:
Telefoon: 06-51323167
06-51323167
www.electroservice.nl
www.electroservice.nl

Art-fact

Op 30 augustus gaat SVU,
Wim en Berry, de conceptDVD m.b.t. de WAK 2011 met Judith en Mariska bespreken en daar waar het nodig wordt
geacht, hun opmerkingen aanpassen en verwerken. Tevens worden op die dag de slot interviews gemaakt als afsluiting van de WAK-DVD.

SVU opendag/avond.

Hier wordt door de werkgroep o.l.v. van Ad en
Johan hard aangewerkt. Gedacht wordt aan oktober-november. U wordt op de hoogte gehouden.

DVDbox “ONS UNENTSE” jaaroverzicht

De dvdbox waarin 5 jaargangen van “Ons
Unentse”jaaroverzicht 2009-2013 kunnen worden opgeborgen en dus een mooi geheel gaan
vormen is gegarandeerd en wordt gerealiseerd.
Bakkerij Leo Geerts, Rabobank Hart van Brabant, Ad van Esch machinale houtbewerking en
Jos van den Bersselaar Constructie B.V. hebben
e.e.a. mede mogelijk gemaakt.
Met een uitvoerende drukker wordt nog onderhandeld. Het ontwerp zal weer verzorgd worden
door vormgever Arjan Robben, namens SVU.
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