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2011: Een turbulente start voor
SVU met gemengde gevoelens
Na een periode van oriëntatie en de nodige gesprekken mochten we onze nieuwe voorzitter, Jacqueline Michielsen, welkom heten. SVU verwelkomde ook onze hoofdsponsor Hoppenbrouwers Elektrotechniek. Wij waren trots dat onze SVU-medewerkster Lia Clement werd verkozen om toe te treden
tot het genootschap van de Udenhoutse Broeder. SVU nam afscheid van Harry Dona, een SVU’er van
het eerste uur. Harry overleed op 28 februari.

Woordje van de voorzitter
De lente is inmiddels alweer
een maandje bezig en we
hebben al veel mooi dagen
gehad waarbij we heerlijk
hebben kunnen genieten
van het mooie weer. Tijdens
deze fijne momenten kunnen we terugkijken op een
periode met uiteenlopende
gebeurtenissen. Zo hebben
we inmiddels al een aantal
projecten gedaan voor onze
hoofdsponsor, zijn we bezig
met de eindfase van de dvd
over Kasteel de Strijdhoef,
we brachten het Unentse
jaaroverzicht 2010 uit en
hebben inmiddels al zo’n 24
items geregistreerd voor het
nieuwe jaaroverzicht 2011.
Verder hebben de cameramannen een zware interne
cursus afgerond in de vorm
van een dubbel dvd en
muziek cd van een live registratie van Popkoor Zinder uit
Zaltbommel. Om de apparatuur en het werken ermee
tijdens zo’n live registratie
goed onder de knie te krijgen mochten we bij het Andantino koor komen filmen.
Ik hoop dat de komende
tijd weer veel mooie filmmomenten zal kennen. Voor nu
wens ik u veel leesplezier.
Jacqueline Michielsen,
Voorzitter SVU

De lentezon, goed voelbaar vanachter het glas (het
is 22 maart 2011 als ik dit item zit te schrijven) geeft
ons die warmte en kracht om al deze feiten een
plaatsje te kunnen geven. In dit SVU journaal kijken
we op gepaste wijze hierop terug.

In memoriam

Zondag 28 februari jl. bereikte ons het bericht dat onze
goede vriend en collega van
het eerste uur, Harry Dona,
toch nog vrij plotseling is overleden. Harry was bij veel activiteiten in Udenhout betrokken, waaronder ook bij SVU.
Binnen SVU was hij bezig met
het opstarten en invullen van
het Dorpsjournaal. Harry heeft
hier meer dan zijn steentje namens de Dorpsraad
aan bijgedragen. Hij zat vol ideeën en was bij elke
maandelijkse werkvergadering weer even enthousiast
bij het inbrengen van onderwerpen. Hij bruiste van
ideeën: “Hoe kunnen we het gehele “Udenhoutse”
erbij betrekken.” Ook hier was zijn motto: ”We gaan
ervoor”.
Mocht SVU een cameraman tekort hebben: Harry
nam zijn camera ter hand en schoot voor ons de beelden. Harry voor SVU op pad, waarbij hij zijn collega’s
met de fotocamera weer tegen kwam. De mensen in
Udenhout moesten toch optimaal ingelicht worden
en voor de geschiedenis van “zijn Udenhout” worden
vastgelegd. Ik herinner me de 2e Kunstroute van het
afgelopen jaar. Te weinig mensen om de inzet van
SVU te garanderen. Harry, nog maar weer net goed en
wel op de been, pakte camera en fiets en ging erop
uit. Want beelden van dit mooie evenement mochten
in “zijn” dorpsjournaal niet ontbreken. Harry was een
geweldige bruggenbouwer tussen de verenigingen
en organisaties in Udenhout. Van de vele momenten
waar ik met Harry mocht samenwerken, waren de
maandelijkse werkbijeenkomsten over de onderwerpen van het Dorpsjournaal voor ons allen een hoogtepunt. Harry is daar namelijk dé grote initiator van
geweest. Tijdens de laatste werkvergadering, voordat
hij naar het ziekenhuis ging, hebben we nog gebrainstormd over de toekomst en samenwerking van de

Dorpsraad, de subsidieperikelen, hoe kunnen we het
allemaal mogelijk maken, zullen de verenigingen het
allemaal wel aankunnen? Vragen waar Harry samen
met zijn “klankborden” over aan het denken was.
Harry, SVU gaat ermee aan de slag om jouw redeneringen, ideeën en opmerkingen om proberen te zetten in
daden, zoals jij dat allemaal voor ogen had.
Harry, bedankt voor alle mooie momenten van samenwerking..... Het hadden er alleen nog veel meer
moeten worden!!!
SVU vond het een eer om door Neeltje gevraagd te
worden om een herinnerings-DVD te maken van de
afscheidsdienst van Harry. Wij deden het met volle
overgave en voelden de steun van Harry bij deze niet
gemakkelijke taak. Maar we deden het voor een SVUVriend. Voor hem die we nu al binnen SVU heel erg
missen.
SVU en haar medewerkers wensen jouw Neeltje alle
kracht toe voor de komende jaren om het verlies van
Harry een plaatsje te kunnen geven en in de geest
van Harry verder te kunnen gaan. Wij zullen Harry
binnen SVU niet vergeten en zijn hem zeer dankbaar
voor alles wat hij voor SVU betekend heeft. Trots zijn
wij erop met hem te hebben mogen werken en ons tot
zijn vrienden te mogen rekenen. Wij spreken de hoop
uit, dat onze DVD voor Neeltje een steun mag zijn bij
het verwerken van dit enorme verlies. Wij wensen
haar daarbij sterkte en kracht toe. In de geest van
Harry gaan we verder met ons werk.
Bestuur SVU,
Jacqueline Michielsen, voorzitter; Rob Willems, penningmeester; Berry van de Zande, secretaris.

SVU’er Lia Clement-Verhoeven terecht 30e
Udenhoutse broeder.

Lia Clement-Verhoeven is zondag 20 februari 2011
ingetreden tot het genootschap van de Udenhoutse
Broeder. In een goed gevulde zaal van Café De Schol
werd Lia door de broeders van de afgelopen jaren,
Chris Schoonus en Piet Kroot, uit de zaal gehaald. Het
was maar goed dat ze met twee heren waren om Lia
te begeleiden, omdat het van achter uit de zaal nog
best een stuk lopen is voor iemand die de afgelopen
weken met een hernia op bed gelegen had.
Wie is Lia , waar wij binnen SVU blij mee zijn om haar
als actieve collega in ons midden te mogen heb-

Nieuwsbrief Stichting Videogroep Udenhout

ben? Citaat uit haar dankwoord zegt meer dan
genoeg: “Vrijwilligerswerk geeft je een goed
gevoel, gewoon iets betekenen voor een ander
en zo voor de hele samenleving. Het vergroot
de leefbaarheid van onze dorpen. Zo blijft het
prettig leven en wonen in Udenhout of Biezenmortel.” Dit sluit mooi aan op het carnavalsthema 2011 in d’n Haozenpot: “Agget hèt moete
’t zien te houwe.” Lia proficiat namens al jouw
SVU-collega’s.

Wijziging VNG-Vrijwilligersverzekering

Ook SVU maakt van deze verzekering gebruik ondanks onze eigen vrijwilligersverzekering bij Interpolis. Het is een aanvulling dus niet dubbel op.
Per 1 januari 2011 is de dekking van de VNG
Vrijwilligersverzekering nog meer uitgebreid én
wordt de premie verlaagd. Wat verandert er
precies?
■ Het eigen risico van € 100,- voor organisaties
bij aansprakelijkheid wordt geschrapt.
■ Ook het eigen risico van € 500,- voor organisaties bij verkeersaansprakelijkheid verdwijnt.
■ De maatschappelijke stagiaires worden voort-

Een jong en gedreven reclamebureau
met een goede mix van creativiteit en
technisch vakmanschap.
De professional in beletteren. Vanaf
het ontwerp tot het eindresultaat
inspireren wij u graag.
Wij helpen u graag verder, neem dan
contact met ons op.
www.quaform.nl

aan volledig meegenomen in de dekking.
■ De premie wordt verlaagd met 20% tot
€ 0,20 per ingezetene, inclusief assurantiebelasting.
Dankzij deze verbeteringen en de premieverlaging behoudt de VNG Vrijwilligersverzekering
zijn voorsprong op andere verzekeringen. De
inzet van vrijwilligers is van groot belang voor
onze samenleving. Toch zijn ze vaak niet of niet
voldoende verzekerd. Daarom heeft de VNG in
2008 samen met Centraal Beheer Achmea al
de VNG Vrijwilligersverzekering aangeboden
aan alle Nederlandse gemeenten. In deze verzekering zijn de risico’s van vrijwilligerswerk,
zoals ongevallen en aansprakelijkheid, zo goed
mogelijk afgedekt. Sinds 1 januari 2009 heeft
de gemeente Tilburg deze VNG vrijwilligersverzekering voor al haar vrijwilligers afgesloten. Contour verzorgt de coördinatie en administratie van
deze verzekering en beantwoordt - voor zover
mogelijk - de vragen rondom deze verzekering.
Voor meer informatie en het downloaden van
de verzekeringsfolder en het schadeformulier,
kunt u kijken op www.contourtilburg.nl. Voor
specifieke vragen kunt u contact opnemen met
Susan van Schijndel, consulent Advies en Deskundigheidsbevordering - 013 - 543 45 72
Skyline Udenhout
Even moeten automobilisten, die over de Kreitenmolenstraat of andere
invalsweg naar Udenhout,
raar opgekeken hebben toen zaterdagochtend
4 april 2011 de ’skyline’ van Udenhout anders
was dan normaal. Niet alleen de kerktoren, de
toren bij de Boerenbond en de oude watertoren van Vincentius maakten de contouren van
ons Udenhout. Er was gedurende een korte
periode nog een ’toren’ van een meter of 40
hoog te zien. Bij Jos van den Bersselaar moest
deze ochtend een stalen constructie ’gedraaid’
worden om de werkzaamheden aan de andere
kant te kunnen verrichten. Het 40 meter lange
en ruim 40 ton wegende gevaarte werd uiterst
voorzichtig naar buiten gereden om daar vervolgens met behulp van twee enorme kranen
opgetild en gedraaid te worden. SVU was erbij
met de camera en maakte spectaculaire beelden van een mooi stukje
vakwerk. Uiteindelijk zullen de stalen onderdelen
naar de uiteindelijke bestemming gebracht worden in ’s-Hertogenbosch,
waar het geheel als brug
over de randweg en het
spoor in elkaar gezet zal
worden. (Tekst en foto van
Pieter Michielsen U-C)
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Hopnieuws
Inmiddels zijn wij, Hoppenbrouwers Elektrotechniek, alweer een paar maanden hoofdsponsor
van de SVU. Tijd om eens wat beter kennis te
maken! Maandag 18 april brachten vijftien
SVU-leden daarom een bezoek aan Hoppenbrouwers Elektrotechniek. Tijdens deze gezellige bijeenkomst ontstonden een hoop goede
ideeën.
Op een zonnige maandagmiddag druppelden
rond 17 uur de eerste SVU’ers ons pand binnen. Na een eerste korte kennismaking en een

drankje begonnen we aan het programma.
Onze algemeen directeur Henny de Haas gaf
een presentatie over Hoppenbrouwers waarna
we de groep in tweeën splitsten voor een rondleiding door ons pand.
Na dit kijkje in onze keuken waren we erg
benieuwd naar jullie ideeën. Wat kan de SVU
betekenen voor Hoppenbrouwers en welke
ideeën hebben jullie waarmee Hoppenbrouwers
zich beter kan profileren door middel van film?
Tijdens een brainstormsessie kwamen er veel
goede en interessante ideeën voorbij. Van het
in beeld brengen van het werkproces en sfeerbeelden van evenementen zoals de barbecue
tot films over onze verschillende functies om te
gebruiken bij het werven van nieuwe medewerkers. Ook hadden jullie goede ideeën om straks
de bouw van ons nieuwe pand vast te leggen.
Een daarvan was om elke dag vanaf hetzelfde
punt een foto van de bouwplaats te maken om
deze uiteindelijk als film achter elkaar te kunnen laten zien.
Brainstormen maakt hongerig, en daarom was
het tot slot tijd voor een lekkere maaltijd en wat
drankjes. Wij vonden het een geslaagde en vooral ook gezellige bijeenkomst. We hebben er een
hoop leuke ideeën aan over gehouden en weten
nu wat beter wie er allemaal bij de SVU horen.
We kijken al uit naar de volgende samenwerking!
Namens Hoppenbrouwers Elektrotechniek,
Kim Schoot
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