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“It giet oan”
Woordje van de voorzitter
Op het moment van schrijven is
het buiten heerlijk lenteweer. De
zon schijnt, vogeltjes fluiten, het is
gewoon lekker om weer buiten te
zijn. Zo gauw als ook de bloemetjes
bloeien en de blaadjes weer aan
de bomen zitten, is voor ons de tijd
gekomen om opnamen te gaan
maken in het dorp voor onze opdracht van de cursus ‘scenario’ die
we momenteel aan het volgen zijn.
Deze cursus wordt samen met ons
gevolgd door een aantal mensen
die verbonden zijn aan de organisatie van Kindervakantie week Udenhout. Ieder met een eigen opdracht;
wij van SVU zijn bezig met een promotiefilmpje over Udenhout en de
club van de Kindervakantie week is
een korte fim aan het maken over
“De legende van het Verzonken
Kasteel”. Zij hebben er inmiddels
al een aantal draaidagen op zitten
die goed verlopen zijn. Binnen SVU
proberen we te werken aan kwaliteit, vandaar ook de cursus die wij
aan het volgen zijn. Ook de voiceovers van SVU gaan een cursus
volgen; eind mei gaan zij de cursus
presentatiecoaching, voice coaching en tekstschrijven doen. Cindy
de Koning van Omroep Brabant zal
hen de kneepjes van het vak gaan
leren. Een nuttige leuke cursus
waar ze allemaal veel zin in hebben.
Ondertussen loopt de agenda van
SVU zienderogen vol. Niet alleen
met allerlei items die voor het jaaroverzicht gefilmd worden, we zijn
ook met meerdere grotere projecten
bezig. Een van die projecten is het
jubileumjaar van Gemengd Koor
Udenhout,40 jaar Tennis Vereniging
Udenhout. Middels deze weg wil ik
aankondigen dat ik na een jaar het
voorzitterschap voor gezien houd.
In de praktijk is gebleken dat deze
taak een minder goede combinatie
met het thuisfront en mijn werk is
dan ik had gedacht. We zullen dus
op zoek moeten naar een nieuwe
voorzitter voor de club. Zoals het er
nu naar uitziet zal ik wel af en toe
achter de camera plaats nemen en
proberen op die manier nog mijn
steentje bij te dragen.

Jacqueline Michielsen
Voorzitter SVU

Op deze uitspraak zaten we met z’n allen te wachten. Maar helaas de schaatsen konden het
vet weer in en we moeten met z’n allen weer een jaartje wachten op het doorgaan van dit
grootse evenement.
Waar we niet op hoeven te wachten en wel van start
ging is het jaar 2012. De eerste 4 maanden zitten
er al weer op en bij SVU was het “oanpakken, it giet
oan”. SVU gaat het komende jaar wat meer aandacht besteden aan het 40-jarig Jubileum van het
Gemengd Koor Udenhout, 5 jaar Zorgboerderij “Ons
Erf”, 40-jarig bestaan van Tennis Vereniging Udenhout, om zo maar een drietal extra onderwerpen te
noemen. SVU is op een verzoek van het Koninklijk
Tilburgs Mannenkoor St.Caecilia ingegaan, t.g.v hun
135 jarig bestaan om met de camera St Caecilia
hun gehele jubileumjaar te volgen en dat uit te
brengen op een DVD. Het Stabat Mater van Jenkins,
op 10 maart door hen uitgevoerd in een uitverkochte Concertzaal te Tilburg, was de start van
het jubileumjaar. Deze uitvoering is in zijn geheel
opgenomen door de Crew van SVU. Hier stonden we
samen te werken met de buitenlandse Crew van AL
JAZEERA. Zij hadden een special oog voor 2 bijzondere solisten. Ook de opnames van ons 4e Unentse
Jaaroverzicht 2012 zijn uiteraard weer van start
gegaan en een tiental items zijn al weer vastgelegd.
Een evaluatie over het afgelopen eerste jaar van
samenwerking met onze Hoofdsponsor is tot beider
tevredenheid gevoerd en goed bevonden. Tijdens
het gehouden overleg is gebleken, dat met de start
van de nieuwbouw, op de “HopCrew”, een zware
wissel zal worden getrokken het komende jaar. Zo
zullen we i.s.m. Hoppenbrouwers over “helikopter”
opnamen kunnen gaan beschikken. Maar ook dit
is weer een mooie uitdaging voor SVU. Verder zal er
aandacht worden besteed aan opleiding en bijscholing binnen SVU. U leest daar verder in deze nieuwsbrief nog over. Al met al een start om “U” tegen te
zeggen en je vingers bij af te likken,zeker voor al
degenen die deel uitmaken van de Stichting Videogroep Udenhout. Interesse? Neem contact met ons
op voor info!
Dorpsraad Udenhout Dorpsraad Udenhout

en SVU; van onze
verslaggeefster,
Citaat uit de notulen van de Dorpsraad van 19 januari 2012, “Harrie Dona was degene die contact
had tussen SVU en de dorpsraad mbt de dvd. Frans
Goossens heeft het laatste halfjaar de honneurs
waar genomen, maar Margreet Smit gaat dat nu
overnemen samen met Karin Dekkers.”
SVU is blij dat de Dorpsraad tot een duidelijke
beslissing is gekomen. SVU hoopt samen met Mar-

greet en Karin op een vruchtbare samenwerking
en dat de “opname items/ideeën, vanuit de dorpsraad” nu maar los mogen komen.” In haar werkbijeenkomst heeft SVU de dag van overlijden van Harrie Dona op 27 februari, herdacht en het bestuur
van de SVU gaat u in het volgende SVU journaal
“uitgifte Augustus 2012” op de hoogte brengen hoe
zij daar een vorm aan hebben gegeven.
Kunstbalie en de SVU ;
Yvonne aan het woord.
In het SVU journaal No 7,mochten wij u informeren
over de start van onze cursus o.l.v. Ruut van der
Beele, die door een aantal leden van de SVU en
een aantal mensen van de KVW (in oorsprong)
gevolgd wordt. Nu zijn we begonnen aan ons eigen
project. De “SVU-groep” maakt een documentaire
over Udenhout, de “KvW”- groep, waar ik deel van
uitmaak, maakt een korte film over een legende
uit Udenhout: Het verzonken kasteel. We hebben
geleerd hoe we het beste een script kunnen schrijven, wat een callsheet is en hoe we dit vormgeven,
hoe we een begroting maken, een shotlist en alles
wat er verder bij komt kijken. Er is veel plezier geschept uit deze voorbereidingen, maar nog meer uit
het filmen zelf. Op het moment dat dit geschreven
wordt, hebben we twee filmdagen achter de rug. De
derde moet nu nog komen, maar is al geweest als
dit stukje gepubliceerd wordt. Het is een hele ervaring alle acteurs tijdig in de juiste kleding, make-up
en op locatie te krijgen. Het materiaal van de eerste
twee filmdagen wordt al gemonteerd en de film
begint zijn eerste vorm te krijgen. Iedereen die meewerkt aan onze productie is ontzettend enthousiast.
Er heerst een ontspannen, gezellige doch serieuze
sfeer en iedereen streeft naar het beste resultaat.
Ik ben dan ook zeer benieuwd naar het eindresultaat en hoop dat daar zo veel mogelijk mensen van
mee kunnen genieten. Iets ook voor jou?
Neem dan contact op met; info@stichtingvideogroepudenhout.nl en je hoort van ons.

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.

Omroep Brabant
en de SVU;
SVU heeft Cindy de Koning bereid gevonden om
een zestal SVU-dames te gaan trainen en coachen
in presentatiecoaching, voice coaching, maar ook
tekstschrijven. Dat is meteen het gehele pakket dat
je nodig hebt om goed “voor”de camera te kunnen
fungeren.

Nieuwsbrief Stichting Videogroep Udenhout

De coaching zal geschieden in verschillende
trainingsdagdelen. Ook een terugkommoment
bestaat tot de mogelijkheid, want je ziet later
vaak pas echt wat is blijven hangen en wat niet.
Het is natuurlijk een heleboel informatie die
men gaat krijgen. Daarom zal er ook veel geoefend worden met en voor de camera. Op een
lekker rustige locatie zal het geheel gaan plaats
vinden, zodat de training goed tot zijn recht
komt. Ook zullen er cameramannen van SVU
aan het werk moeten, want we willen direct wat
dingen opnemen en terugkijken. We kunnen
wellicht ook op voice oefenen en ook het terugluisteren. Ook zal de nodige aandacht besteed
worden aan het schrijven van teksten. 26 mei
2012 zullen onze dames kennis maken met
Cindy de Koning en samen met haar aan de
slag gaan. Dank aan de Kunstbalie en de Heer
Hein Ceelen voor hun financiële ondersteuning.

alleen onze Optochten. Dus door jullie aangeleverd. Iets om trots op te zijn. Verder wil ik ook
namens het Optochtenteam van Omroep Brabant iedereen bedanken voor het meedenken
en jullie inzet. Het is weer mooi geweest. Het
was weer “Een fijnfisjenie”.

Omroep Brabant/SVU en Optocht TV
Peter van Asten,Omroep Brabant aan het
woord; Zaterdag 700.000 kijkers, Zondag
1.060.000, Maandag 269.000, Dinsdag
691.000. Woensdag tot 18.00 u 198.000
kijkers. Dat zijn natuurlijk heel mooie cijfers.
Dit zijn de aantallen die betrekking hebben op

Op de valreep; SVU en
project Buurtpreventie
SVU ontving op de valreep
van de heer Adryo Toorians,
projectleider sociale veiligheid van de gemeente Tilburg of SVU haar medewerking wilde
verlenen aan het Buurtpreventie project Rees-

Art fact
SVU heeft direct of indirect
haar medewerking toegezegd aan de WAKweek in 2012 die gehouden zal worden van
2 juni t/m 9 juni 2012. Hier hoort u van ons
nog meer over. Wij houden u op de hoogte
wat SVU hierin gaat betekenen. Wilt u alvast meer info ga dan naar; www.art-fact.nl
Udenhout: De Zuivelfabriek coördineert in
samenwerking met Platform Cultuur Udenhout de WAK-tiviteiten in Udenhout: info@
dezuivelfabriek.nl

Inspireren begint bij
Hoppenbrouwers bij de voordeur!
Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout start deze maand met de uitbreiding van
haar pand. Zij heeft daarbij een duidelijke missie: “Het bedrijf wil haar medewerkers een
creatieve en inspirerende omgeving bieden om naar behoefte zelfstandig of samen te
werken aan de belofte die zij doen aan klanten en/of collega’s.”
Algemeen directeur Henny de Haas: “Bovenstaande missie hebben we als uitgangspunt
gebruikt bij het bedenken en ontwerpen
van de uitbreiding. De koppeling tussen de
nieuwbouw en de bestaande bouw vormt
letterlijk en figuurlijk “de verbinding”. Dit
gebied, ‘het netwerkplein’, is zo ontworpen
dat het als vanzelf een verbinding creëert
voor medewerkers, klanten, leveranciers en
andere bezoekers.”
Bezoekers vanuit het netwerkplein en passanten kunnen straks direct in de werkplaats
kijken waar de panelenbouw plaatsvindt. Zo
kan iedereen het vakmanschap van elektrotechniek waar Hoppenbrouwers trots op is
aanschouwen. Het bedrijf geeft klanten, sollicitanten, leveranciers e.d. zo de gelegenheid om
op een transparante manier te zien en voelen
wat Hoppenbrouwers voor hen kan betekenen.

De nieuwbouw is zeer duurzaam (CO2 neutraal) ontworpen. Er wordt gebruik gemaakt
van triple glas, stevige isolatie, zonnepanelen
en ‘zelfdenkende’ luchtverversing. Het zeer
lage energieverbruik zal in het gebouw gevisualiseerd worden om iedereen te laten zien
dat er serieus stappen gezet zijn in duurzaam
ondernemen. Met deze grote investering zal
een einde komen aan de huidige ruimtenood.
De SVU gaat het gehele bouwproces vastleggen op beeld, zodat Hoppenbrouwers straks
een nieuwbouwfilm heeft van ruim 10 minuten. Op 14 mei aanstaande houdt het bedrijf
voor geïnteresseerden een open avond rondom de nieuwbouw, kijk voor meer informatie
op de website.
Namens Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV
Claudia Grijsbach
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hof, Berkel-Enschot en Udenhout. Het bestuur
van SVU spreekt zijn sympathie uit over uw
actie m.b.t. Buurtpreventie. SVU zegt u bij deze
haar medewerking toe. Jacqueline, Johan en
Wim zullen namens SVU hierin participeren.
De eerste opnamen zijn op 1 en 5 april 2012
al gemaakt. Er wordt naar gestreefd om 17
april de “preview”klaar te hebben en te kunnen
vertonen. Wij houden u op de hoogte.
Wist u datjes;
•De feest-DVD over de Kasteelfeesten 2011
nog te verkrijgen is voor 7,50 euro?
•Ons Unentse Jaaroverzicht 2011 nog maar
beperkt te verkrijgen is voor 10,00 euro?
•Deze DVD’s te verkrijgen zijn op de bekende adressen in ons mooie Udenhout?
•SVU op zoek is naar camera/geluidsmensen?
•SVU versterking kan gebruiken in alle gelederen van de stichting?
•Wij graag van u willen weten of u iets te
vieren heeft en dat graag vastgelegd zag?
•Wij graag van u willen horen/lezen over uw
speciale hobby/verzameling?

HEEFT U HET VOOR DE BAKKER?

BAKKERIJ LEO GEERTS WEL!
Bakkerij Leo Geerts bakt dagelijks brood en
banket voor particulieren, instellingen, verzorgingstehuizen en cateringbedrijven uit heel
Midden-Brabant.
Wat ooit in Biezenmortel begon als een kleine
dorpsbakkerij, is in 50 jaar uitgegroeid tot een
groot ambachtelijk bakkersbedrijf. Met zo’n
20 vakbekwame medewerkers bereiden wij de
meest heerlijke soorten brood en banket. Daarbij staat de gezondheid voorop. Wij werken volgens de aller strengste normen op gebied van
hygiëne. Wij gebruiken al jaren het minste zout
van alle bakkers in Nederland en daarnaast is
bijna al ons brood lactosevrij. Wij werken met
scharreleieren en fair trade chocolade.
Drie jaar geleden heeft de derde generatie zijn
intrede gedaan in de bakkerij. Zoon Tijs is in
Udenhout aan de Kreitenmolenstraat een brooden banketwinkel begonnen, wat een enorm succes is geworden.
Tegenwoordig verkoopt hij in zijn winkel ook delicatessen, wijn en cadeau artikelen. Het is zeker
de moeite waard om deze winkel een keer te
bezoeken.
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