Orde van verdiensten 2018
Elk jaar reikt carnavalsvereniging de reigers de orde van verdiensten uit.
Deze orde van verdiensten gaat naar één of meerdere personen die zich al jaren inzetten
voor het leefbaar houden van ons dorp, die zich onopvallend inzetten voor het
verenigingsleven of zich verdienstelijk maken voor de medemens. De orde van verdiensten
2018 wordt uitgereikt aan André Schepers. Hieronder de woorden die Mari Bekkers tot
André en Nelleke sprak.
André, samen met jouw vrouw Nelleke woon je aan de Zondveldstraat 26-A. André, hier in
Zijtaart, en ik denk daarbuiten ook, ben je welbekend als de beheerder van het dorpshuis.
Vele uren heb je er doorgebracht; eerst in De Korenmolen en daarna hier in dorpshuis Het
Klooster. Je hebt vele mensen zien komen en gaan en je vrouw Nelleke heeft je veel
geholpen.
Wij, als vereniging de Reigers hebben veel met jou gewerkt. 28 jaar lang en dat is een hele
tijd. Drie voorzitters heb je meegemaakt: Theo van Asseldonk, Chris van de Ven en mij,
Mari Bekkers. Vroeger, in De Korenmolen, ging het allemaal vanzelf. Als we dan meerdere
activiteiten hadden in een paar weken, dan konden we in overleg met André veel laten
hangen. Jij zei dan ook “ja, dat komt wel goed”.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 14 februari 19.00 uur Aswoensdagviering Past.werkster Hennie van
Hattum (Gem.Koor)

Wij gedenken alle overleden parochianen
Zondag: 18 februari 10.30 uur 1e zondag v.d. Vasten Pater Issag Jesudass
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon
Theo; Jaargetijde Gerard Verhoeven; Christ Rooijakkers (nms.familie Jonkers);
Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Adriaan en
Anna van Dommelen- Thijssen en André van den Oever; Tijn en Narda van
Stiphout- van Kemenade (vanw.verjaardag); Herman en Marie Hooijmans- van de
Ham, Jan en Annie; Overl.ouders van de Wijdeven- den Dekker en overl.familie;
Marinus en Cato van den Akker- Kremers en zoon Jos; Jaargetijde Harrie van den
Berkmortel; Overl.ouders Timmers- van Asseldonk en overl. familieleden.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
35.22.94
35.22.32
36.66.79
36.51.68
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Toen we naar dit prachtige dorpshuis
verhuisden werd dat wel anders, maar dat is
ook te begrijpen. Op zaterdagsmiddag ben je
vaak niet te bereiken. Dan sla je graag een
balletje op het tennispark. Door de week
biljart je graag hier in het dorpshuis. André,
niet alleen wij als vereniging, maar iedereen
die bij jou hier in de “huiskamer van Seitert”
(zo noemde André vaak het dorpshuis) kwam, heeft altijd
met veel plezier met jou samengewerkt. Je staat nooit
voorop, maar altijd op een gewone, vrolijke wijze in contact
met de vrijwilligers en de bezoekers. Hierbij kreeg je altijd
een fijne ondersteuning van je vrouw Nelleke.
André, wij zijn trots op wat je allemaal doet en gedaan hebt
voor de Zijtaartse gemeenschap en daarom verdien je het
ook om de orde van verdiensten in ontvangst te nemen.
André en Nelleke, namens de Reigers wil ik jullie bedanken
voor jullie geweldige inzet en feliciteren met de orde van
verdiensten.

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-15276074.

Zorg en Welzijn Zijtaart

In de maand februari is er ook weer de gelegenheid om
samen gezellig te praten tijdens een heerlijke maaltijd bij
SAMEN aan TAFEL. Dit vindt plaats op woensdag 21
februari. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een verrassende
maaltijd voor uw klaar. Een gezellig samenzijn door samen
te eten en tegelijk van alles te bespreken met buren en/of
dorpsgenoten.
Je kunt ook iemand vragen, die
zelf niet meer zo mobiel is of
niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 21 februari. Het
kan voor zulke mensen een mooi
opstapje zijn om vaker aan
activiteiten deel te gaan nemen
en op die wijze elkaar te
ontmoeten.
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Hebt u geen vervoer om zelfstandig te komen, meld het ons
en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 21
februari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 16 februari om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden, tel:
(0413) 36 22 54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie
Pennings, tel: 06 - 423 504 89.

Te Huur:
Voor tijdelijke bewoning
Tel.: 06 - 36 37 30 19
Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 19 februari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 19 februari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
20 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
20 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
20 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
20 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 21 februari 13.30 uur Kienen
Donderdag 22 februari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 22 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 22 februari 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 22 februari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
23 februari 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van 8 februari:
Rikken :
Henk v.d.Linden
Annie v.d.Berkmortel
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Mien Raaijmakeres
Mien Ketelaars
Poedelprijs:
Tonny Rijkers
Loterij:
Annie v.Kessel

86 pnt.
67 pnt.
- 69 pnt.
92 pnt.
88 pnt.
33 pnt.

Dit weekend speciale aanbieding.

Macho € 1,80 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
17 febr. 2018
sv TOP JO19-3 (kunstgras) VOW JO19-1
VOW JO17-1
Heeswijk JO17-1
EVVC JO15-1
VOW JO15-1
VOW JO15-2
vrij
VOW JO13-1
vrij
VOW JO13-2M
vrij
VOW JO11-1
RKVV Erp JO11-3
VOW JO11-2
vrij
VOW JO9-1M
Keldonk JO9-3
VOW JO8-1
vrij
VOW J07-1
Blauw Geel J07-3
FC de Rakt MO17-1 VOW MO17-1
VOW MO15-1
vrij
VOW MO11-1
vrij

Voor al uw friet en snacks!

15:00u
14:30u
13:00u

9:30u
10:30u
10:30u
14:45u

V.O.W. Veteranen 17 februari 2018
16:30u Mierlohout
VOW-Veteranen
17:00u VOW VR30+2
Prinses Irene VR30+1
V.O.W. Senioren 18 februari 2018
14:30u VOW 1
Cito 1
12:00u Boekel Sport VR1
VOW VR1
V.O.W. Senioren 18 februari 2018 oefenwedstrijden
11:00u VOW 2
RKVV Keldonk 2
11:00u Mariahout 5
VOW 3
11:00u Blauw Geel '38 combinatie VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd en Senioren
In verband met carnaval deze week geen uitslagen

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Statiegeld voorkomt zwerfafval
Zwerfafval een doorn in het oog van onze inwoners. Het
staat bovenaan de lijst van ergernissen. Bijna 30% van alle
klachten die gemeenten binnenkregen in 2015 ging over
afval of zwerfafval. TEAM heeft daarom het initiatief
genomen door middel van een motie, samen met D66 en
Gemeentebelang, om de gemeente aan te laten sluiten bij de
statiegeldalliantie. Die alliantie wil duidelijk maken aan de
landelijke politiek dat er veel draagvlak is in de
maatschappij voor uitbreiding van het statiegeldsysteem.
Volgens onderzoek van de Consumentenbond en Radar
steunt ongeveer driekwart van de Nederlanders uitbreiding
van het statiegeldsysteem. Onlangs bleek ook uit onderzoek
(door CE-Delft) dat statiegeld er voor kan zorgen dat er
70% tot 90% minder plastic flesjes en blikjes op straat en in
de natuur belanden. De meeste partijen in de gemeenteraad
steunden daarom het voorstel. Op 15 maart vergadert de
Tweede kamer over uitbreiding van het statiegeldsysteem.
Hopelijk ervaren de partijen in de Tweede Kamer (mede
dankzij de Statiegeldalliantie) veel steun vanuit de
samenleving en komt er ook statiegeld op plastic flesjes en
blikjes. Met als uiteindelijke doel: een schone
leefomgeving!
Ben je met jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook
voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flessen in
België of Nederland? Sluit dan aan bij de
Statiegeldalliantie: steun tegen zwerfafval.
Erik de Vries
Marja vd Heijden

Verbetering N616 Erp
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. heeft Team
Meierijstad een motie ingediend over de inrichting van de
weg Veghel-Gemert (N616). Deze motie is met grote
meerderheid aangenomen, waar wij dan ook blij mee zijn.
De fractie van TEAM ziet deze wijziging als een goede
verbetering van het oorspronkelijke plan. Team Meijerstad
heeft zich de afgelopen maand wederom hard gemaakt voor
een betere herinrichting van de N616 en heeft bij diverse
fracties aan de deur geklopt. De fractie van TEAM kreeg
hierbij aansluiting van CDA en Gemeentebelang
Meierijstad, waarmee wij verheugd zijn en dit een goede
ontwikkeling vinden. In de ogen van TEAM werd er een
gevaarlijke situatie gecreëerd en ontstond er een
schijnveiligheid. Door dit aangenomen voorstel blijven
onder andere de voorrangsregels en de situatie voor
bromfietsers ongewijzigd. Leefbaarheid in alle dorpen en
wijken is en blijft voor TEAM belangrijk, en daar hoort
verkeer ook zeker bij.
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(NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals. Tijdens deze bijeenkomsten van Café Brein
wordt je aan de hand van video en beeldmateriaal
meegenomen in de wereld van hersenletsel. Er zal een
presentatie plaatsvinden over een digitaal netwerk (we
helpen hersenletsel) waar je veel informatie kunt vinden
maar ook "hulp aan elkaar" kunt inzetten. Café Brein Uden
is op maandag 26 februari in MuzeRijk, Klarinetstraat 4.

ATTENTIE NIEUWE LOCATIE
CAFÉ BREIN OSS:
Café Brein Oss is op donderdag 1 maart in Buurthuis
de Meteoor, Oude Litherweg 20.
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal
open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning en voorlichting. Een plek waar je niet
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONSwelzijn. Kijk voor meer informatie
op www.nahnobrabant.nl

Café Brein Uden en Oss
Café Brein Uden en Oss – Waar vind ik hulp/hoe kan ik
iemand helpen?
Na een niet aangeboren hersenletsel kun je zowel in de
acute fase als in de
chronische fase, behoefte
hebben aan informatie over
(de gevolgen van)
hersenletsel. Je bent op
zoek naar hulp(middelen),
naar iemand die met je
meedenkt en regelt en die
jou een deel van de zorgen
uit handen neemt. Je staat er niet alleen voor; het is goed
om de zorg te delen.
De vragen: waar vind ik hulp en hoe kan ik iemand
helpen staan centraal tijdens Café Brein op 26 februari in
Uden en op 1 maart in Oss. Café Brein is een trefpunt
voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel
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Stralende optocht Reigerland
Onder een stralende winterzon trok de
optocht dit jaar door ons mooie
Reigerland. Langs de gehele route was
het erg druk met bezoekers, die van
heinde en verre jaarlijks naar
Reigerland komen. Ook dit jaar hebben
wij het publiek weer een erg mooie
optocht kunnen voorschotelen, met een
grote variëteit aan deelnemers. Zonder
grote gaten trok de stoet dit jaar
langzaam door de straten, waardoor de
deelnemers het publiek goed hebben
kunnen vermaken. Van kinderen
individueel tot grote wagens; alles was weer tot in de
puntjes verzorgd en van hoge kwaliteit. Iedere deelnemer
heeft op zijn eigen manier een erg goede bijdrage geleverd
aan de optocht; de trots van de Reigers!!
De prijsuitreiking was zoals gewoonlijk een groot feest,
waarbij alle deelnemers de waardering kregen die ze zo dik
verdienen. Kortom, de 52ste optocht van Reigerland was in
alle opzichten geslaagd en we kijken alweer uit naar de
optocht van volgend jaar.

Uitslag 52e optocht Reigerland 2018
Kinderen individueel
1 De Keepers

Onze Prins voetbalt bij VOW.
Doe jij ook mee
2 De cub keekies
Keek ons nou
3 Ridder Tren en z'n Plee juffrouw Ik speel graag
met mijn plee-mobiel
Kinderen groepen
1 De Wild West Boys We zijn erbij! Mar maken
het hier mee
2 Rainbow clowns
In iedereen schuilt een clown
3 De Pipo's
Met de familie clown voorop
is carnaval helemaal top
4 Om Ye Je
Wij gaan helemaal los…..
5 Lamp - Zwanzen
Lamp - Zwanzen
Wagens jongeren
1 Soep mi Balle
Mi unne lekke band racen wij
dur carnavalsland
2 Goei Geknoei
Kasteel + pop
Volwassenen individueel
1 Pat en Patries
Wij draven dur
2 Maurits van Berkel Ik wip effe langs
3 Marietje
D'r bij zen is meeR make!
4 Code Rood
Wij staan rood op de bank
5 Jan van Nunen
Wij zen in balans!
6 Maikel van Zutphen Schijn bedriegt
Volwassen groepen klein
1 Blaostrio
Op 't verkeerde "perd" gewed
2 Select
Gin Gezicht
3 HeKaBeBo
Grof vuil
4 De Pauwergirls
Girlpower
5 Laydees
De Politie treedt hard op met
carnaval!
6 Ut boeit nie
Koffermeisjes
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Skotel sletjes en Co

Wij houwe van unne skonne
optocht
De Zandhazen / Vriendinnen Ilse Wij zen der ok bij

Volwassen groepen groot
1 Fusie
Wij vers(t)ieren de optocht
2 Dames C.V. De Reigers Ladder(s)zat
3 B.V. Soffelt
Koffiepause
4 Familie van de Prins / Buurt
Spetterend optreden
5 Kleats
Kleats Vermaakservice
6 Goas
Van piraterij naar….
Wagens algemeen
1 Kneup
Dit jaar slaan wij onze slag
2 B.V. NIKS
We maken het bont!
(boerenbont)
3 De Dupkes
Prinske Ronald doe ons mar een
potje bier want het is tijd voor Dupkes plezier
4 Soep mi Balle
Mi unne lekke band racen wij
dur carnavalsland
5 Goei Geknoei
Kasteel + pop
Jongeren buitendorps
1 Serpentientjes
T is allemoal tuig
Wagens buitendorps
1 C.V. De Promillikantjes Skeletpret
2 Jong en Oud te samen Oernaval
3 C.V. De Klumkus
Carnaval 2018 brand-weer los!
4 De Feestbeesten Groep 7 We goan keihard op deez
skon muziek
5 Losse Flodders
Wij late ons van een ander
kantje zien met carnaval
6 V.G. 3 keer niks
Hawaii
7 Enjoy life The Rips Donald Trump vs Kim Jong Un
8 Gekkuhwerk De Rips Starwars
9 V.G. Hermanos
Alhocol lost niks op, moarja
melk ok ni
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Interpunctie
Ik durf mijn mening niet te geven….
Sommige mensen hebben overal een mening over en
roepen die al voordat deze goed is uitgekristalliseerd. Voor
iedereen die het weten wil (en ook voor degenen die het
niet willen weten) verkondigen zij hun mening, dringen
deze op aan anderen, weten álles zeker. Ego in actie…
Maar uiteindelijk is dat niet meer dan een mening…. Het is
niet “de”waarheid (voor zover die al bestaat). Toch kunnen
sommige mensen zo overtuigd zijn van hun verhaal dat ze
dingen poneren als de waarheid en geen tegenspraak
dulden.
Het valt niet mee om met deze mensen een goed gesprek te
hebben, zeker niet als je het oneens bent met het verhaal in
kwestie. Mensen die niet zo vanzelfsprekend hun mening
overal over geven, delven dan het onderspit, terwijl zij
mogelijk net zo goed (of beter) hebben nagedacht over “hun
waarheid”. Zoals men zegt over voetbal: als je trainer bent
van het Nederlandse elftal heb je 15 miljoen collega’s.
Ieder heeft zijn eigen opvatting over een goede opstelling
van het elftal. Om een totaal andere mening te geven, is
soms moed nodig. We zijn allemaal bang voor afwijzing.
Maar al die anderen die ook hun mening geven, worden
toch ook niet afgewezen? Als jouw vriendin een stelling
neerlegt waar jij het mee oneens bent, dan blijft zij toch
gewoon je vriendin?
We zijn sociale wezens, we zijn bang om er “niet meer bij
te horen”, afgewezen te worden. Zélfs als we niet bij de
groep willen horen waar we het mee oneens zijn, durven we
nog geen afwijkende mening te geven. En zo onthouden we
alle mensen onze waardevolle (of misschien ook wel eens
wat minder waardevolle) gedachten. Deze gedachten zijn
soms juist, soms onjuist of het zijn
gewoon……gedachten….. Soms kan de angst om een
mening te geven ook te maken hebben met perfectionisme.
Als er ook maar iets niet klopt aan mijn mening, dan deug
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ik niet. Dan ben ik niet perfect. En we weten het allemaal:
niemand is toch perfect? Je mag je mening bovendien
bijstellen. Er is niks mis mee om aan te zeggen: tja, van die
kant heb ik het nog niet bekeken, daar is ook wat voor te
zeggen….
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Beeldend, Muziek, Dans en Theater
Nieuw aanbod korte cursussen & workshops bij Phoenix
Cultuur
Van februari tot en
met april biedt
Phoenix Cultuur
nieuwe korte
cursussen en
workshops aan voor
de disciplines
beeldend, muziek,
dans en theater. Kinderen, jongeren en volwassenen uit
heel Meierijstad kunnen kennismaken met het
interessante en veelzijdige cursusaanbod en ontdekken
waar hun creatieve interesses en talenten liggen.
De korte cursussen en workshops worden verzorgd in
Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en bestaan uit
maximaal 14 lessen. Hierdoor zijn ze toegankelijk zijn voor
elke (aankomend) cursist en een welkome aanvulling op de
jaarcursussen.
Ook dit kwartaal is het aanbod weer veelzijdig: van
portretschilderen met olieverf, portret boetseren, tassen
maken van klei en vilttechniek tot fotografie, een
dagworkshop cyanotype en je eigen film maken. Nieuw dit
kwartaal is de Makerswerkplaats powered bij Kreatech,
waar kinderen van 8 t/m 12 jaar hun ideeën kunnen
uitdenken, ontwerpen en na experimenteren uitvoeren met
diverse materialen. Voor de allerkleinsten en hun ouder,
opa of oma, zijn er weer lessen kind-ouder-muziek, waar
spelenderwijs muziek gemaakt wordt. De dansafdeling
biedt weer nieuwe lessen djembé &
beweging aan en een proeverij moderne
dans 10+. Instromen bij babyballet en
modern jazz kan ook nog steeds op elk
moment. De theaterafdeling biedt de
nieuwe cursus theater voor kleuters aan,
voor de wat oudere kinderen zijn er
weer nieuwe theaterlessen en ook het
circustheater 7+ start een nieuwe cursus
op. Kortom, weer genoeg aanbod voor
jong en oud!
Meer informatie over het gehele
aanbod en online aanmelden via
www.phoenixcultuur.nl. Voor
vragen: info@phoenixcultuur.nl of
tel. (0413) 78 20 10.
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AED locaties in Zijtaart
deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Zijkant , Dorpshuis Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

Steely Fan brengt muzikale ode aan
Steely Dan
VEGHEL- Op zondag 18 februari kun je van 15.00 17.00 uur weer genieten van livemuziek in cultuurcafé
De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. Steely Fan
is DE Steely Dan tributeband van Nederland. Ze zijn
een kleine bigband, bestaande uit dertien
rasmuzikanten die trouw zijn aan de muziek van
Donald Fagen en Walter Becker. Daarbij weten ze ook
het publiek te boeien met een aanstekelijke liveperformance. Naast de 'normale muziekoptredens'
staan ze ook graag in het theater. Naast het vertolken
van deze fantastische muziek vertellen we dan ook op
speelse wijze iets over de achtergronden van Steely Dan
en hun songs. De toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage wordt, zoals altijd, op prijs gesteld.
De New Yorkse band Steely Dan beleefde eind jaren-70 de
grootste populariteit met nummers als Rikki Don’t Lose
That Number, Do It Again en Reelin’ In the Years. De
harmonieën en jazzy, poppy soulgrooves zijn sinds die tijd
alleen maar geraffineerder geworden. Je kunt zeggen
dat Steely Dan het huidige muzieklandschap flink heeft
beïnvloed. De formatie van muzikale genieën Donald
Fagen en Walter Becker tourde nog tot mei 2017. Met het
overlijden van Walter Becker in september 2017 is de hoop
om de band ooit nog live te zien definitief vervlogen. Steely
Fan geeft je de mogelijkheid om heel dicht bij ‘the real
thing’ te zijn. Grote hits van de albums Aja, The Royal
Scam, en Can’t buy a thrill komen voorbij.
Videofragment: https://youtu.be/NHi0MZ9XOu0
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EXPOSITIE MARIOLA
WAWRZUSIAK “DARK FOREST ”
Van 18 februari t/m 6 mei a.s. verzorgt Kunstgroep de
Compagnie een tentoonstelling met werk van de Poolse
kunstenares Mariola Wawrzusiak onder de titel ‘Dark
Forest’ in de Wiebenga silo’s van de Cultuurfabriek op
CHV Noordkade in Veghel. Hierin wordt technischmodernistische kunst van ‘herlevend’ ijzer getoond. De
tentoonstelling laat zien hoe archaïsch materiaal een
metamorfose kan ondergaan.
Zo ontstaan fascinerende werken
met een aansprekende
schoonheid. De beelden hebben
een gelaagde zeggingskracht; ze
vertellen meer dan op het eerste
gezicht lijkt. Kortom: een
buitengewone tentoonstelling met
allerhande menselijke en
biologische elementen: dialoog, berusting, ontsnapping,
vrolijkheid, kleine en grotere werkers in de natuur, androïd
beelden en vogels van allerlei pluimage.
Mariola Wawrzusiak (1971) is cum laude afgestudeerd aan
de Akademie voor Schone Kunsten te Krakau. Zij kreeg
diverse studiebeurzen van binnen- en buitenlandse
instanties en werkt momenteel aan de Akademie als
professor beeldhouwkunde.
De tentoonstelling wordt op zondag 18 februari a.s. om
14.00 uur officieel geopend.

