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Op naar 2013
Voorzitter aan het wooord,
In-zicht, inzicht?
Welke media je de afgelopen
weken ook raadpleegde, overal
werd je geconfronteerd met het
gruwelijke voorval van de grensrechter. Kort daarvoor werden
wij gewezen op een zelf gekozen
beëindiging van een jonge man
die de waarden van het leven
niet meer zag. Begin 2012 werd
door SVU een multimedia project
gestart onder de noemer PESTEN. Drie groep 7 klassen van de
drie basis scholen in Udenhout
gaan het onderwerp Pesten
bespreken en maken ieder op
hun manier daarvan een film.
Zo sluiten wij 2012 af! En op 31
december wensen wij iedereen
een gelukkig 2013 toe?
De kop luid; INZICHT.
Nu kun je dit woord op twee
manieren lezen. In-zicht, het
einddoel is nabij waar wij gezamenlijk naar hebben gewerkt. Of
inzicht, hetgeen waar wij allen
kennis van hebben, doorhebben
hoe het in elkaar zit? Het woord
INZICHT heeft mijns inziens,
zeker met betrekking tot de
afgelopen gebeurtenissen, een
nog grote waarde gekregen voor
het nieuwe jaar. Zijn wij ons er
wel van bewust? Hebben wij wel
het INZICHT? En is het einddoel
wel INZICHT? Ons project kan
niet slagen als iedereen daar
niet aan bijdraagt. Wij kunnen
het alleen regionaal INZICHTelijk
maken. Buiten onze dorpsgrenzen zullen anderen het INZICHT
moeten hebben om een bijdragen te leveren om met respect,
en respectvol met elkaar om te
gaan. Als iedereen zich hiervoor
wil inzetten dan kunnen wij met
trots zeggen het is INZICHT!
Ik wens u voor 2013 veel INZICHT toe. Voor het realiseren
van dit project zijn ook kleine
bijdragen van harte welkom.
SVU Rabo rekening:
1331.88.663 T.n.v. Scholen
project Pesten. Wij danken u
bij voorbaat.
Ron Schellekens, Voorzitter
Stichting Videogroep Udenhout

Als u dit SVU journaal leest, heeft u al genoten van mooie Kerstdagen, de nodige sneeuw
geruimd en is de jaarwisseling in aantocht en kijkt u samen met al diegenen die u dierbaar
zijn “even”terug op het afgelopen jaar.
Met het maken van “nieuwe”goede voornemens kijkt
u naar het nieuwe jaar 2013. De laatste 4 maanden
van het jaar heeft de SVU niet stilgezeten. Wat kwam
er in deze periode zoals op ons pad, we zijn gestart
met het Scholen project FFSU 2012-2013, u leest
hier verder meer over, loopt het jaarproject “135
jaar” St.Ceacilia, met 3 mooie DVD's op zijn einde,
is het jaarproject 75 jaar v.v.Riel opgestart, “ONS
UNENTSE jaaroverzicht No 4 vanaf 12 januari 2013
weer te verkrijgen, onze Udenhoutse “koning”als onze
Koningin Beatrix werden vastgelegd voor ons nage slacht, hard gewerkt wordt aan een nieuwe voorlich-

tingsfilm voor B.S. de Wichelroede, en de verzoeken
voor 2013 dienen zich aan. Dat ook de recessie
binnen SVU ook voelbaar is zal u duidelijk zijn. Aan
al onze sponsoren een grote DANK U WEL voor alle
ondersteuning in 2012. In 2013 gaat de SVU ook op
gepaste wijze aandacht besteden aan hun 5 jarig
bestaan, Ron,onze nieuwe voorzitter loopt zich letterlijk en figuurlijk warm. Wij rekenen ook weer in 2013
op u en u kunt ook weer op de SVU rekenen.
Namens bestuur en medewerkers van de SVU wens
ik u Gezond en voorspoedig 2013.
“Afscheid van 2012 is de deur naar de toekomst”.

Maatschappelijk betrokken
SVU werkt momenteel, samen met alle drie de basisscholen in Udenhout,
het idee “FilmFestival Scholen Udenhout 2012-2013” (FFSU 2012-2013) uit.
De directies van Basisschool Achthoeven, de Mussenacker en de Wichelroede
steunen dit initiatief voor de volle 100%.
Dit project, dat een heel schooljaar gaat duren, is
inmiddels van start gegaan. De eerste bijeenkomst,
de Kick-off heeft op maandag 1 oktober in ‘t Plein
plaatsgevonden.
De bedoeling van het project is dat de leerlingen
van een groep van elke basisschool zelf een film
van 10 minuten gaan maken rondom het thema
Pesten. In de klas wordt aan dit thema vooraf inhoudelijk ruim aandacht besteed. Vervolgens gaan
de leerlingen aan de slag met het schrijven van een
script, het repeteren van de filmscènes, het zoeken
van de juiste locatie etc., waarna zij tenslotte zelf
een film maken. Er is bewust gekozen voor het
thema Pesten om zo de leerlingen aan het denken
te zetten over wat volgens hen de oorzaken en
consequenties van dit gedrag (kunnen) zijn en hoe
dit onderwerp pakkend en boeiend in beeld te brengen. Hoe zij dit vervolgens gaan doen daar zijn de
groepen/scholen volledig vrij in.

film tot en met de eindmontage toe. SVU heeft,
speciaal als back-up voor de leerkrachten, een
helpdesk opgezet.
Daarnaast zorgt SVU dat de leerlingen instructie
krijgen over hoe een filmscript te maken, hoe ze de
camera moeten hanteren, een goede film moeten
maken, scènes knippen, monteren enz.
Er worden twee gezamenlijke sessies voor alle
deelnemers belegd in ’t Plein, maar de leerlingen
krijgen daarnaast op hun eigen school ook klassikaal nog workshops door SVU aangeboden, gericht
op diverse facetten van het filmen. De bedoeling is
dat het èchte filmen gaat starten op 4 maart 2013
met een 2e gezamenlijke Kick-off in ‘t Plein.
Op 20 juni 2013 vindt dan in ’t Plein de grootse
en feestelijke première plaats van de drie films.

Er is voor gekozen met gelijkwaardig filmmateriaal
te gaan werken dat door SVU gedurende de periode
maart t/m juni 2013 aan alle drie de scholen gelijktijdig ter beschikking wordt gesteld. SVU biedt naast
de praktische ondersteuning ook de helpende hand
in de vorm van kennis-overdracht bij alles wat er
komt kijken bij het bedenken en maken van een
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Tijdens deze bijeenkomst zullen de films worden vertoond en zal een deskundige jury de
juryrapporten voorlezen, die uiteraard positief
van toon zullen zijn.
Dan zal ook blijken dat er uiteindelijk drie
winnende scholen zijn en dat in feite elke
deelnemer een winnaar is. Zij zijn een heel
schooljaar intensief met het beladen onderwerp Pesten bezig geweest en krijgen naast
een gezellige en unieke feestavond ook nog
allemaal een aan het filmen gerelateerd uitstapje aangeboden van SVU.
Alle scholen krijgen die avond, voor hun deelname aan dit bijzondere project, een door een
Udenhoutse amateurkunstenaar (Hans van
Oene) vervaardigde trofee aangeboden.
Aan deze trofee zal op een nog nader in te
vullen wijze blijvend de naam Harry Dona
verbonden worden om daarmee zijn grote
betrokkenheid bij het onderwijs en de cultuur
in Udenhout blijvend te herdenken.

vijf jaar, actief iets betekenen voor de Udenhoutse gemeenschap en in het bijzonder haar
basisscholen.Wij denken dat juist aan de
basis er nooit genoeg aandacht kan zijn voor
maatschappelijke problemen die juist zoveel
impact hebben op iemands verdere leven.
We bereiken op deze wijze direct ca. 100 leerlingen en via hen totaal ca. 1.000 leerlingen
op de drie basisscholen. Door het enthousiasme van de deelnemers zullen medeleerlingen
en mogelijk ook alle gezinnen die leerlingen
op de basisscholen hebben kennis nemen
van dit project en hopelijk heeft dit zo (vooral
ook voor de lange termijn) een positief effect
op alle inwoners van Udenhout.
SVU wil met dit initiatief laten zien dat in dit
Multi-media tijdperk film een uitgelezen medium is om allerlei items doelgericht onder de
aandacht te brengen en SVU wil tevens het
ervaren van het maken van een eigen film
hiermee in de praktijk mogelijk maken.

Waarom doet SVU dit?
Op de eerste plaats om het onderwerp Pesten
op een educatieve manier bespreekbaar te
maken. Daarnaast willen wij vanwege ons
eerste lustrum, SVU bestaat namelijk in 2013

De wijze waarop ons project in de loop van
het schooljaar concreet ingevuld gaat worden
hangt voor een groot gedeelte af van nog te
verwerven inkomsten. Positief is dat de Rabobank Hart van Brabant ons idee al heeft
beloond in het kader van haar actie “Hart voor
elkaar”. Deze actie steunt regionaal maatschappelijk georiënteerde initiatieven van
verenigingen en groepen.
Tevens heeft de Dorpsraad Udenhout ons
inmiddels de mogelijkheid aangereikt om een
subsidie-aanvraag in het kader van “Verrijk
je Wijk” in te dienen. Ook zij staan zeer positief tegenover ons initiatief en hebben reeds
toegezegd ook een financiële bijdrage te gaan
verstrekken.
Daarnaast zijn de eerste financiële toezeggin-

gen binnen van plaatselijke subsidiënten die
SVU een warm hart toedragen.
Al bij al een heel bemoedigende start van
een groots SVU-project dat zijn feestelijke
afsluiting kent op een echte premièreavond.
Op deze avond zal SVU dan tevens zijn 5-jarig
bestaan vieren.
Wij houden u met plezier op de hoogte van
het verdere verloop van dit project.
Namens projektgroep FilmFestival Scholen
Udenhout 2012-2013.
Johan van den Bersselaar.

Vrijdag 14 december was het zover!
In het SVU-journaal van april van dit jaar berichtten wij u over de uitbreiding van ons pand.
Geen enkele Udenhouter is het waarschijnlijk ontgaan, maar de bouw is inmiddels zo
goed als klaar. Wat zeker opvalt is onze nieuwe entree. Die geeft toegang tot de koppeling
tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw. Deze koppeling vormt letterlijk en figuurlijk
“de verbinding” tussen het oude en het nieuwe.
Ellen Brouwers, beeldend kunstenaar uit
Oisterwijk, heeft dit vertaald in een kunstwerk,
namelijk de glazen panelen bij de entree.
Ellen vertelt: “Medewerkers en klanten staan
centraal in het ontwerp voor entree van de
nieuwbouw. Door de verbinding mens en
rader komt het beeld in beweging. Rood staat
voor passie, de raders symboliseren de samenwerking, betrokkenheid en openheid. Het
gehele ontwerp laat de kracht en transparantie van het bedrijf zien.”
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We hebben er lang naar toegeleefd maar
vrijdag 14 december was het dan zover. Tijdens het Kersthopcafé werd het nieuwe pand
geopend voor onze medewerkers. De officiële
opening van de nieuwbouw staat gepland op
12 en 13 april 2013. Wordt vervolgd!
De SVU heeft het gehele bouwproces vastgelegd op beeld. Bekijk alvast de eerste korte
films op You Tube: http://aa5.nl/snTlH en
http://aa5.nl/snxPnV.
Namens Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV
Claudia Grijsbach
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