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Hoppenbrouwers Elektrotechniek
hoofdsponsor SVU
Woord van welkom aan
onze hoofdsponsor
Ook voor een club als SVU is
het moeilijk om alles draaiende te houden zonder een
sponsor. Er is dan ook in de
afgelopen maanden door
ons gezocht naar een bedrijf
dat wat kon betekenen voor
SVU en wij geloven dat we
daar zeer zeker in zijn geslaagd.
Firma Hoppenbrouwers
Elektrotechniek B.V. is bereid om ons de komende
jaren financieel bij te staan
en ons een aantal projecten
toe te vertrouwen, waarmee
binnenkort al gestart gaat
worden.
Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. is een bedrijf
dat in Udenhout en wijde
omgeving heel bekend is.
Ze willen in Brabant de
beste partner zijn voor hun
medewerkers, klanten en
scholen. En dat ze in die
missie zijn geslaagd, blijkt
wel uit het feit dat algemeen
directeur Henny de Haas namens Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. in november
2010 de prijs in ontvangst
mocht nemen voor Brabants
Beste werkgever.
Ik wil Henny en zijn bedrijf
hartelijk welkom heten bij
een mooie club vol enthousiaste mensen, die vrijwillig
hun schouders willen zetten
om Udenhout goed in beeld
te brengen

Hoppenbrouwers Elektrotechniek is de komende vijf
jaar hoofdsponsor van de SVU. Omdat een goede samenwerking begint met een goede introductie willen
we ons in dit artikel graag even voorstellen. Henny de Haas, sinds 1999 algemeen
directeur van Hoppenbrouwers vertelt over de relatie met de SVU.
Doet Hoppenbrouwers veel met sponsoring?
“We vinden sponsoring belangrijk en geven het
daarom steeds meer aandacht. We steunen vooral
veel lokale clubs en evenementen in en om Udenhout. De meeste initiatieven die we sponsoren
hebben daarnaast te maken met sport en cultuur.
We zijn hoofdsponsor bij de Tilburgse Wielerclub
Pijnenburg, MTB Udenhout, Mixed Hockeyclub
Udenhout en Survivalrun Udenhout.”
En nu dus ook de SVU. Hoe kwam dat zo?
“Ik kreeg van de SVU de vraag of we ze wilden
sponsoren en toen heb ik ze uitgenodigd voor een
gesprek. Vervolgens kreeg ik een enthousiaste
Berry op bezoek. Daar kun je toch bijna geen nee
tegen zeggen?”
Daarnaast paste de SVU als echte Udenhoutse
club ook goed in jullie straatje.
“De SVU past inderdaad goed bij Hoppenbrouwers.
Ze komen uit Udenhout en houden zich bezig met
cultuur. Door de sponsorovereenkomst met de

SVU kunnen wij de komende jaren iets voor hen
betekenen en kan de SVU ons helpen om binnen
Hoppenbrouwers meer te doen met film.”
Vertel?
“Hoppenbrouwers wil graag meer doen met bewegend beeld. Een film zegt vaak meer dan een stuk
tekst. We willen graag de bekendheid van Hoppenbrouwers vergroten en vinden het leuk dat jullie
ons daarbij gaan helpen.”
De eerste samenwerking heeft inmiddels al
plaatsgevonden.
“SVU maakte voor ons een aantal korte films van de
ploegenpresentatie van de Tilburgse Wielerclub Pijnenburg, waar Hoppenbrouwers werd gepresenteerd
als hoofdsponsor. Een goed begin van de samenwerking. Hopelijk volgen er nog een aantal mooie jaren!”
Meer informatie over Hoppenbrouwers Elektrotechniek en het resultaat van de eerste samenwerking
met de SVU vind je op www.hoppenbrouwers.nl

Jacqueline Michielsen
Voorzitter SVU.
Foto: Pieter Michielsen (Udenhout-Centraal)
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Het is winter in ons land

Ze hebben geen drinken en geen voer
Dat is voor de vogels een hele toer
Wij voeren ze met pinda’s en met vet
Daarbij hebben zij o zo pret
De sneeuw ligt wel een meter hoog
De takken hangen in een boog

Ons Unentse Jaaroverzicht 2013

Wachtend, dat er ander weer zal komen

Dorpsraad Udenhout presenteert
voor de tweede keer een jaaroverzicht

Hierin laat de Dorpsraad zien wat voor hun
belangrijk was het afgelopen jaar; Rector
Merkx, hij ontviel ons, Carnavalsoptocht bij
Omroep Brabant TV, 650.000 mensen zagen
Den Optocht, en “Love” op de Unentse Mèrt,
om er zo maar enkele te benoemen. Stichting
Videogroep Udenhout kreeg de opdracht om
dat alles vast te leggen. De Dorpsraad heeft
daarin helaas keuzes moeten maken gezien de
vele activiteiten die ons dorp kent. SVU heeft
haar eigen creativiteit hier op losgelaten en
is tot eenmooi jaaroverzicht gekomen. U zult
bij het kijken aangenaam verrast zijn wat er
allemaal in een jaar tijd in ons mooie dorp
plaats vindt.
Udenhout een dorp om trots op te zijn.

Ons Unentse Jaaroverzicht 2012

De vogels zitten in de bomen

Dorpsjournaal
2010 is verkrijgbaar op de beOns Unentse
kende adressen.
Jaaroverzicht 2010
Voor 10,00 euro
bent u de gelukkige bezitter van
wederom een
unieke verzame5 t/m 12 juni 2011:
ling van activifeestelijkheden rondom 250
teiten waar een
jaar Kasteel de Strijdhoef.
dorp groot in kan
Dorpsraad
Udenhout
zijn: “Ons UnentDorpsraad Udenhout
2010 Udenhout (SVU) zoekt
Stichting Videogroep
se Jaaroverzicht
nog steeds cameramensen en andere gemo2010”. SVU is er wederom in geslaagd een
tiveerde medewerkers. Een veelgebezigde
DVD uit te brengen om trots op te zijn.
kreet binnen SVU is: ”Je weet het; je komt op
plekken die voor anderen niet toegankelijk
Kreitenmolenzijn, achter de schermen en soms wel eens
straat Fase 2
voor de schermen. Zoals afgelopen periode,
is afgerond. De
Kreitenmolenstraat
Fase 2
toen we drie dagen lang opnames maakten
feestelijke opevoor een DVD en CD van een theaterproducning heeft plaats
tie van het popkoor Zinder in Schouwburg De
gevonden en de
Poorterij in Zaltbommel.
DVD is huis aan
Wij waren daar voor de tweede keer en
huis (binnen het
mochten nu net als twee jaar geleden hun
werkgebied) aantweejaarlijkse uitvoering vastleggen. En
geboden namens
ook waren wij dit keer zelf onderdeel van
de sponsors. De
de show. Het verhaal speelde zich namelijk
SVU heeft een 25
2010
af rondom de strijd tussen twee koren, die
minuten durende
allebei het beste familiekoor van Nederland
DVD geproduceerd
wilden worden. De strijd is live op de televisie van de start in juni 2010 tot en met de feestete volgen. In een viertal scènes is een camelijke opening. Voor SVU was het geen probleem
raman van SVU als cameraman van Zender
om ook de nachtelijke werkzaamheden vast te
5 actief op het toneel. Zijn beelden moeten
leggen. Nieuwsgierig? Ga naar de Boerenbond
de suggestie wekken dat de toeschouwers
in Udenhout. Alleen dáár zijn nog enkele exemin de zaal in een directe TV uitzending zitten.
plaren te koop voor de prijs van 5,00 euro.
De live beelden zijn op een enorm scherm
Deze DVD is mede mogelijk gemaakt door VAN
achter op het toneel te zien. Het popkoor
DER ZANDEN te Moergestel, LATENZO MensZinder speelde deze uitvoering vijf dagen
waer, Natuursteen Brabant en Stichting
achtereen voor een uitverkocht theater en al
Videogroep Udenhout. Wederom een waardie dagen waren wij daarbij. Zender 5 was
devolle DVD voor ons nageslacht.
Ons Unentse Jaaroverzicht 2011

Is waar ik totaal niet van hou

DVD’S uitgebracht

Ons Unentse Jaaroverzicht 2010

Glad, wind, sneeuw en kou,

Dit landelijke evenement zal waarschijnlijk
jaarlijks terugkeren ter bevordering en promotie van de Amateurkunst. In Tilburg is
de coördinatie van WAK in handen van ART
FACT. Momenteel onderzoeken wij samen
met Art Fact, welke rol SVU in dit grote geheel zou kunnen spelen. Op 14 mei zal met
een Muzikale aftrap, Tilburg worden wakker
geschud. In Udenhout zijn De Zuivelfabriek,
de Harmonie en Andantino actief in deze
week.

Ons Unentse Jaaroverzicht 2009

We houden elkaar vast bij de hand

ook de naam van de uitvoering. Het koor
kreeg zeer lovende recensies in de regionale
pers. Ook van dit optreden van ons leren
we weer veel en kunnen we onze kennis op
elkaar overdragen. Of op jou, als je ons komt
helpen. Wil je meer weten? Bel gerust, het
verplicht je tot niets. Wij helpen je graag deze
mooie hobby verder te ontwikkelen en ook
wij kunnen van jou leren. Bel 06-30986846
of surf naar onze website www.stichtingvideogroepudenhout.nl of e-mail naar: info@
stichtingvideogroepudenhout.nl
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Om extra te noteren:

Speelduur: ± 50 minuten Taal: NL Ondertiteling: nee Beeldformaat: 16:9 Code: 2 (pal) Audio: Dolby Digital 2.0
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Grafische realisatie: SVU Udenhout

Waarschuwing: Alle rechten van de producenten en van de eigenaar van de opgenomen werken voorbehouden.
Behoudens toestemming zijn kopiëren, verhuur, uitlenen en openbare uitvoering en/of uitzending zijn verboden.
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Ja, dat is de natuur
Het is zo prachtig en zo puur
Dus laten wij het niet bederven
Want wij maken van de natuur scherven
Hoe je met de natuur omgaan moet.
(bron: gedichtenweb.nl)

16-12-2010 18:05:47

Kreitenmolenstraat Fase 2, juni t/m december 2010

Deze DVD wordt u aangeboden door Aannemersbedrijf van der Zanden
en de aanliggende ondernemers binnen het project Kreitenmolenstraat
fase 2. Stichting Videogroep Udenhout en de Dorpsraad verleenden
hier graag hun medewerking aan. De klankbordgroep o.l.v. Marc van de
Wouw namens de Dorpsraad, ziet terug op een vruchtbare samenwerking. Zowel ondernemers als bezoekers zijn dan ook zeer verheugd dat de
overlast tot het verleden behoort. Iedereen was opgelucht toen de Kreitenmolenstraat weer in gebruik genomen werd. Dit was een feestje waard.
De beelden laten zien dat er dag en nacht hard gewerkt is. Het samenspel
tussen de ondernemers, bewoners en klankbordgroep resulteerde in een
Kreitenmolenstraat die gezien mag worden. Een uitnodigend visitekaartje
om weer met veel plezier de aanliggende bedrijven en winkels te kunnen
bezoeken. Ook geldt hier weer: UDENHOUT: een dorp om trots op te zijn
en waar het goed leven, wonen en werken is.
Van der ZANDEN

Grond, -Weg- en Waterbouw
Postbus 52, 5066 ZH Moergestel

Kreitenmolenstraat 80
5071 BH Udenhout
(sub-sponsor van SVU)

Dorpsraad
Udenhout

Natuursteen Brabant

Nat u u r s teen Brab an t B V

Fase 2

Latenzo Fashion V.O.F.

Kreitenmolenstraat

Dus mensen, bedenk toch goed
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Kreitenmolenstraat 145
5071 BC Udenhout

Speelduur: ± 30 minuten Taal: NL Ondertiteling: ja Beeldformaat: 16:9 Code: 2 (pal) Audio: Dolby Digital 2.0
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Grafische realisatie:
SVU Udenhout

Waarschuwing: Alle rechten van de producenten en van de eigenaar van de opgenomen werken zijn voorbehouden. Behoudens toestemming
zijn kopiëren, verhuur, uitlenen en openbare uitvoering en/of uitzending zijn verboden.
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Op 6 maart is D’n Haozenpot bij Omroep
Brabant. Ook in 2011 zal SVU er weer bij zijn.
Evenals in 2010 zal ook in 2011 SVU samen
met SKU de Carnavalsoptocht verslaan via
“OptochtTV” van Omroep Brabant. In 2010
keken ongeveer 450.000 Brabanders naar
onze opnames. Geweldig om deze carnavalssfeer van D’n Haozenpot uit te kunnen
dragen. SVU is er trots op ook in 2011 i.s.m.
SKU haar steentje bij te mogen dragen.
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Iepenlaan 6
5071 CG Udenhout
Tel. 06-22511025
www.stichtingvideogroepudenhout.nl
www.zedatel.nl

Rabobank: 1331.88.663
KvK: 17231830

