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Goede middag,

Donderdag 4 augustus was weer de eerste donderdag van de maand en dus was er weer onze maandelijkse
praatavond in Zijtaart.
Ik was in de auto gestapt toen de zon nog hoog aan de hemel stond. Toen ik in Vught aankwam waar ik Henk en Ton
zou ophalen begon de lucht te betrekken. Het weer werd er duidelijk niet beter op.
Henk zei tegen mij ik ben benieuwd hoeveel mensen er vandaag zullen komen, het is immers vakantietijd en er zijn toch
de nodige mensen die nu met vakantie zijn.
Toen wij in Zijtaart aankwamen begon het te regenen en niet zo'n klein beetje ook.
We werden zoals gewoonlijk gastvrij ontvangen door Harry en zijn zoon Piet.
Het leek er niet op dat het die avond druk zou worden en Harry stelde voor om maar alvast aan de koffie te gaan.
Maar wat bleek, door de regen heen verscheen de een na de andere auto op de parkeerplaats en er kwamen steeds
meer Brabantse no leden het museum binnen.

Uiteindelijk werd het weer een druk bezochte en ouderwets gezellige Brabantse no avond.
Er waren nu nieuwe gezichten bij, mensen die als introducé waren meegekomen om te zien of die no ook wel iets voor
hen is.
Altijd leuk, nieuwe gezichten erbij en dus weer zicht op nieuwe ideeën voor wat betreft de toekomst van no Brabant.
Volgende praatavond staat gepland op 1 september en dan staat er ons weer wat anders te wachten dan alleen
Brabantse gezelligheid.
Jos heeft namelijk aangeboden om zijn TC (die ook te bewonderen was in Rosmalen) mee te nemen naar Zijtaart.
Deze auto wordt momenteel gerestaureerd en het is schitterend om te zien in welke staat deze auto nu is en vooral ook
in welke staat hij was.
Zeker voor mensen die zelf met zo'n project bezig zijn is het leuk om te zien hoe een ander daar ook mee bezig is en
wat iedereen kan tegenkomen. Op het scherm zal ook een en ander te zien zijn en Jos zal dat graag toelichten.

Afgelopen praatavond was geslaagd en de volgende lijkt weer wat extra's te gaan bieden.
Tot 1 september

Groetjes
Henk & John


