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Het jaar 2013
Beste trouwe lezers, het zal u mogelijk niet ontgaan zijn
maar het SVU bulletin is enkele kwartalen niet verschenen.
Waarvoor onze excuses. Maar alles heeft, zoals u weet, een
reden zo ook dit.
2013 was voor SVU een belangrijk jaar met
vele lang en kortlopende projecten die onze
aandacht verdienden.
Het uitbrengen van de laatste DVD die wij in
opdracht van de Dorpsraad mochten vervaardigen was de afsluiting van 2013. Vijf jaar
lang hebben wij de afgelopen jaren de mooiste en belangrijkste gebeurtenissen in Udenhout mogen vastleggen. Wat op het einde
van het jaar resulteerde in een Ons Unentse
jaar DVD. De laatste jaargang, 2013, ligt binnen enkele weken op de bekende verkoopadressen en bevelen wij u graag aan.
Ook diverse kleine projecten kregen de
aandacht die zij verdienen en werden naar
alle tevredenheid door de opdrachtgevers
in ontvangst genomen. Een voorbeeld: het
filmen van de Groenstraat in opdracht van
de heer van Kempen ter ondersteuning van
zijn lezing “Boeren pracht geeft macht” Dit in

het kader van monumentendag. Wist u trouwens dat de Groenstraat vroeger ook wel de
Geldstraat genoemd werd! Voor het Tilburgs
operettekoor maakten wij een spectaculaire
leader die gebruik is voor hun operette voorstelling in de Tilburgse Schouwburg. Tilburg
stond even op zijn kop toen twee boeven uit
de Tilburgse gevangenis ontsnapten. Gelukkig had SVU het beeldmateriaal!
Ook hadden wij natuurlijk aandacht voor
onze hoofdsponsor Hoppenbrouwers die zijn
nieuwe pand opende. Op de dag van de opening en de open dag was SVU van de partij
en mocht wij met veel plezier deze prachtige
dagen vastleggen.
De uitdaging van het Filmfestival op de drie
basisscholen van Udenhout heeft zijn doel
meer dan bereikt. Meer dan een jaar zijn
Johan en Nol, in samenwerking met de basisscholen, bezig geweest dit immense project te

doen slagen. Wij mogen dan ook spreken van
een zeer geslaagd project. Meer informatie
hierover vindt u elders in dit bulletin.
Andantino heeft op het einde van 2013 weer
van zich laten horen. Op 2 november werd
in het Plein in Udenhout maar liefs drie uitvoeringen gegeven van Flashback. SVU was
dan ook weer zeer blij dat zij deze registratie
mochten uitvoeren.
Een veel bewogen jaar waarop wij als SVU
dan ook graag op terug kijken. Maar ook een
jaar waar wij van al onze medewerkers het
uiterste hebben gevraagd.
Natuurlijk hebben wij na 5 jaar ook nagedacht over de toekomst. Hoe willen wij ons
de komende jaren verder profileren? Wat
komt er na de Jaar Dvd’s van de dorpsraad?
Al met al hebben de projecten en de toekomstvisie veel tijd in beslag genomen waardoor het SVU bulletin even is blijven liggen.
Hiervoor onze welgemeende excuses.
Ron Schellekens,
Voorzitter Stichting Videogroep Udenhout

Ons Unentse jaaroverzicht al weer vijf jaar
Al vijf jaar lang gaan wij als SVU in weer en
wind op pad om alle interessante zaken die
zich in onze gemeenschap afspelen vast
te leggen. Meestal heel veel leuke dingen,
maar soms ook droevige zaken. Kortom we
geven een aardig beeld van wat er zich zoal
afspeelt in ons mooie dorp. Ja, het is echt
alweer vijf jaar geleden dat we ons eerste
jaaroverzicht maakten, in 2009 was er het
eerste jaaroverzicht. De dorpsraad gaf aan
wat wij vast dienden te leggen en onder
de inspirerende leiding van dorpsraadslid
Harry Dona liep dat als een trein. Harry was
een bevlogen aangever van de items. Elke
maand hadden wij als redactieteam werkoverleg over de stand van zaken. In het eerste jaaroverzicht wilden we te veel informatie kwijt in de korte items en deden dat door
veel tekst in beeld te brengen. In het jaar-

journaal van 2010 hebben we er voor gekozen de beelden zoveel mogelijk voor zichzelf
te laten spreken. Wel hebben we hier en
daar ondersteunende teksten aangebracht
en personen met naam genoemd. De achterliggende gedachte daarvan was dat over
30-40 jaar niemand meer deze personen
kent, wel van naam maar niet van gezicht.
Immers deze jaaroverzichten zijn niet alleen
mooi voor nu, maar nog mooier voor later.
Ondertussen kregen we heel veel verzoeken
vanuit het dorp om te komen filmen bij de
vele clubs en verenigingen. Echter konden
wij als SVU daar niet aan voldoen omdat
de keuze van de items het exclusieve recht
was van de dorpsraad. De voorkeur van de
dorpsraad lag bij de culturele evenementen.
Ergens in oktober 2010 hebben we ons laatste redactieoverleg gehad met Harry Dona

en hebben toen het jaaroverzicht voor 2010
met hem besproken. Hij was erg te spreken
over het resultaat tot dan toe, wij hebben
toen de laatste items van hem ontvagen om
het jaar te kunnen afronden. Helaas heeft
Harry ons jaar totale overzicht van 2010
niet meer kunnen aanschouwen. In februari
van 2011 overleed Harry na een ernstige
ziekte, helaas was Harry nu een droevig
item in ons jaaroverzicht van 2011. Door de
algehele crisis en de daaraan gekoppelde
bezuinigingen ontkwam ook de dorpsraad
er niet aan om te gaan bezuinigen. Door
het veranderende beleid verviel bijna onze
gehele subsidie van de dorpsraad. Toch
hebben we gemeend als SVU om de eerder
gemaakte afspraak met de dorpraad om
dit vijf jaar te doen, na te moeten komen.
Jammer genoeg verliep het aangeven van
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de items wat moeizamer na het wegvallen
van Harry. Van de andere kant gingen wij na
het grotendeels wegvallen van de subsidie
er zelf meer invulling aan geven. Wij kozen
onze eigen items welke meer gericht waren
op de mensen in het algemeen uit ons dorp,
zoals bijvoorbeeld een diamanten bruiloft.
Ook vonden wij dat er zoveel dingen in ons
dorp gebeurden om daar een tweede DVD
aan toe te voegen met onderwerpen die
ongeveer 10 minuten mochten duren. We
noemden dit, “Udenhout wat langer bekeken”. Ook hadden we in 2010 het plan
opgevat om de vijf DVD´s in een leuke box
te gaan doen, daarvoor was een lay-out
aanpassing nodig van de DVD omslag van
2009. Ondertussen hadden we middels het
bedrijf Hoppenbrouwers een hoofdsponsor
gevonden zodat we er zeker van waren om
onze jaaroverzichten tot en met 2013 te
kunnen maken. Ook waren we als SVU een
vertrouwd beeld geworden in het dorp bij
allerlei gelegenheden. Waren we ´n keer
niet aanwezig dan kwamen daar wel vragen
over van, we hebben SVU niet gezien. Ook
de waardering van de dorpsraad over onze

jaaroverzichten was altijd goed. Jammer
genoeg is na deze vijf jaar zoals we hadden
afgesproken nu een einde gekomen. We
gaan samen met de dorpsraad bekijken of
we in een andere vorm toch nog dingen kunnen gaan vastleggen die in ons mooie dorp
gebeuren. Het in deze vorm jaaroverzichten
maken zoals afgelopen vijf jaar kost natuurlijk ook heel veel tijd. Ook al duren de items
gemiddeld maar 90 seconden, met het
opnemen en monteren zijn we al gauw per
item zo´n 6 tot 7 uur bezig. Dit maal 60
items is dik 400 uren werk.

Wat legden onze camera’s
afgelopen vijf jaar zoal vast.

Naast de jaarlijks steeds terugkerende
items zoals het, Nieuwjaars concert MVC,
Driekoningen zingen, Udenhoutse Broeder, Carnaval, de Boerenbruiloft, 30 april,
Dodenherdenking, Sprokkels, Kalender
scouting, Kermis, Unentse Mert, Festipet,
Survivalrun, Intocht Sinterklaas, Sint op
het kasteel, Winterparadijs,enz, enz was er
ook een aantal zaken die niet jaarlijks terug
komen en eenmalig zijn of bijzonder. Een

greep hieruit:
Adoptie oorlogsmonument in de duinen
door basisschool de Wichelroede, het overlijden van Rector Merkx, Verlenging van de
titel koninklijk voor MVC, Onthulling wensbeeld, NK jackero, Opening nieuw Gildehuis
St Joris, Diamanten bruiloft Dré en Zus van
Liemde, 110 jaar basisschool de Wichelroede, Zorgboerderij Martens 10 jaar, 250 jaar
Kasteel de Strijdhoef, 40 jaar gemengdkoor
Udenhout, 40 jaar tennisvereniging Udenhout, Rolstoelpad naar uitkijkpunt Nationaal
Park Loonse en Drunense duinen, NK wipboomschieten, de nieuwe Parochie, Europees kampioen Antoon Weijtmans, Postcode
kanjer die in Udenhout viel, Opening van
het nieuwe bedrijfspand van Hoppenbrouwers en niet te vergeten ons Film-FestivalScholen met het thema PESTEN. Dit laatste
in het kader van ons vijfjarig bestaan. Ook
hadden we veel bekende Nederlanders voor
onze camera’s waaronder toen nog Koningin Beatrix, Willem Alexander en Maxima
met de kinderen. Wij houden U op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen met
betrekking tot ons Unentse Jaaroverzicht.

Ambities:
Waar kom je zonder ambities? Ieder mens heeft diep in zijn/haar hart ambities.
Of wij deze volgen is een ander verhaal. Vaak worden de SVU medewerkers aangesproken als ze bezig zijn met filmen. Geïnteresseerd staan mensen te kijken naar
onze apparatuur of spreken ons aan over onze hobby. Als wij dan in gesprek gaan
horen wij vaak dat onze beoogde professionaliteit hen afschrikt.
SVU is een Stichting die graag een bijdrage
wil leveren aan maatschappelijke activiteiten. Dit door het vervaardigen van beeldmateriaal. Natuurlijk willen wij dit, binnen ons
bereik zo, goed en professioneel mogelijk
doen. Alle benodigde vaardigheden hebben
wij onszelf door de jaren heen aangeleerd.
Door samen te werken leer je van elkaar, wij
volgen cursussen, en wij zijn door onze pas-

sie geïnteresseerd in alles wat met filmen te
maken heeft. Omdat onze ambitie het maken
van een kwalitatief hoogwaardige film onze
ambitie is. Het is ook onze passie. Alle medewerkers binnen SVU zijn met niets en met de
kennis van een beginner begonnen en hebben zich door de jaren heen geschoold. Spelender wijs, samen en met een gezamenlijk
drijfveer. Ook voor degene die in zijn of haar

ogen een beginnende amateur is, is er plaats
binnen SVU.
Om onze ambities voor de toekomst te waarborgen trekt SVU er op uit. Ook tijdens de
Sint Caecilia anders happening liet SVU zich
van haar beste kant zien. Om alle mensen
ervan te overtuigen dat je filmen kunt leren
en dat het een prachtige bezigheid is. Geen
vaste wekelijks of maandelijkse verplichtingen. Alles geheel in te passen in ieders zijn/
haar agenda en vermogen.
Dus maak je ambitie waar en neem snel
contact met ons op. Info@stichtingvideogroepudenhout.nl of bel 06-10210768. Tot snel

Filmfestival Scholen Udenhout 2013 een groot succes

SVU heeft kinderen leren filmen
Op 20 juni 2013 vond de afsluiting van het
Filmfestival Scholen Udenhout plaats.
Een groep van de Mussenacker, een van de
Achthoevenschool en een klassencombinatie
van de Wichelroede hebben een jaar lang
gewerkt naar de presentatie van hun film
over het thema pesten.
SVU heeft de leerkrachten en leerlingen bij
de hand genomen om deze wegwijs te maken in de wereld van film. Dat betekende niet
alleen dat ze leerden hoe een camera te hanteren, maar ook hoe een filmscript gemaakt
moet worden, hoe te monteren, hoe om te
gaan met geluid, en ook: hoe moet je acteren.
De nieuwe camera’s kregen ze te leen van
SVU (Stichting Video Groep Udenhout).

Het resultaat was er ook naar. Elke school
heeft zijn film laten zien aan een volle zaal.
‘t Plein zat vol ouders en genodigden. Iedere
film had zijn eigen, door de kinderen bedachte, verhaallijn, waarin het thema pesten
centraal stond. Natuurlijk mochten de jonge
acteurs en filmmakers hun entree maken
over de rode loper die speciaal voor de premièreavond neergelegd was. De zaal was
aangekleed als een heuse filmzaal, met een
groot filmscherm, hoogwaardige filmapparatuur en twee grote Lcdschermen ter ondersteuning. Twee levensgrote Oscars leken
alles stilzwijgend in de gaten te houden.
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Ad, Wim en Johan hebben indien nodig de
scholen bezocht voor ondersteuning van
het Camerawerk. Omdat we niet alles zelf
konden, hebben we beroep moeten doen op
derden voor ondersteuning op het gebied
van acteren en script schrijven.

Film

samenwerking met

Als beloning kreeg elke deelnemende school
de “Harry Dona trofee” uitgereikt. Hiermee
werden twee vliegen in een klap geslagen. De
kinderen en scholen kregen waardering voor
hun prestatie, Harry Dona voor zijn betekenis
voor Udenhout. Harry, helaas veel te vroeg van
ons heengegaan, heeft in tal van verenigingen
en in de Dorpsraad heel veel werk verricht.
Vaak onzichtbaar achter de schermen. De
trofee is gemaakt door Hans van Oene. Harry
zijn weduwe, Neeltje was erg onder de indruk
van het geheel. Dat heeft ze een week na de
voorstelling in een brief laten weten.
Alsof de avond in “t Plein nog niet genoeg
was hebben de kinderen in de middag voorafgaand aan de filmpresentatie zelf de film
“Spijt” bezocht. Dit onder begeleiding van de
mensen van SVU en hun leerkrachten. Het
kon niet mooier samenvallen omdat Spijt deze
dag in première ging. De film gaf een beeld
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Het hele project is gerealiseerd door Berry
van de Sanden, die helaas om gezondheidsredenen het project vroegtijdig heeft moeten
verlaten, Johan van den Bersselaar, Nol
Luijbregts en Ron Schellekens. Mede door
diverse sponsoren, die een grote bijdrage
hebben geleverd, mogen wij terug kijken op
een geslaagd project. Want zonder hen hadden wij dit project nooit kunnen realiseren.
Natuurlijk ook een groot woord van dank aan
de scholen en bijzonder de leerkrachten die
veel tijd en energie hebben gestoken om een
prachtig resultaat neer te zetten.
Wij danken dan ook sponsors, scholen, leerkrachten en alle medewerkers.
Het was fantastisch.

industriële automatisering

Op zaterdag 22 februari 2014 organiseert
Hoppenbrouwers een technische banendag.
stagiairs
(Toekomstige) leerlingen, stagiairs en ervaren
vakmensen
technische vakmensen zijn welkom om een
kijkje te komen nemen bij Hoppenbrouwers.
kom naar onze technische banendag
Op dit moment staan er uitdagende vacatuop zaterdag 22 februari
uw | beveiliging | inspectie en onderhoud | duurzame energie | datanetwerken | industriële automatiseringres open binnen de disciplines: Industriële
Automatisering, Beveiliging, Datanetwerken,
Meld je aan:
Duurzame Energie, Service, Inspectie en
werkenbijhoppenbrouwers.nl
onderhoud.
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waar pesten toe kan leiden. Heel indrukwekkend. Zelfs volwassen begeleiders en de leerkrachten hielden hun ogen niet droog.

Open dag bij Hoppenbrouwers

inspectie en onderhoud

bbL’ers

Stichting Videogroep Udenhout in

Harry Dona

Trofee
2012 - 2013

Bij Hoppenbrouwers werken 250 ondernemende mensen . Hoppenbrouwers heeft
gemiddeld 50 tot 60 stagiairs per jaar. Ook
dit jaar zijn deze welkom.
Aanmelden voor de technische banendag kan
via www.werkenbijhoppenbrouwers.nl.
Kun je op deze dag niet aanwezig zijn maar
ben je wel geïnteresseerd, dan ben je welkom
op de “Open Dag” op zondag 23 maart 2014.

UITGAVE 11 februari 2014
Stichting Videogroep Udenhout
Email: Info@stichtingvideogroepudenhout.nl
Website: www.stichtingvideogroepudenhout.nl
Tel. 0610210768
Rabobank: 1331.88.663
KVK: 17231830

