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Regio BrabanÍ
T-fpe

lieflrebbers van de regio Brabant,

De praatavond van februari is alweer voorbij en er is wat duidelijkheid over de komende praatavonden.
Maar voor dat gaat plaatsvinden is er eerst nog de algemene ledenvergadering op zondag26 februari in
Beesd waarvan eenieder de uitnodiging inmiddels heeft ontvangen.
Op I maart tijdens de praatavond hebben we een gastspreker die alles weet op het gebied van elektronica
v.w.b. auto's. Zoals bij de meesten vall ons wel bekend, heeft Gerard de Rooy met zijn vrachtauto het
klassement gewonnen in de Parijs Dakar van2012. Ook deze auto is door onze gastspreker van de avond
onder handen genomen en hierover zal hij wel het een en ander weten te vertellen.
De praatavond de maand daarop in April zal nieï op de eerste donderdag maar op de eerste dinsdag plaatsvinden en welop 3 april 2012.Waarom op dinsdag 3 april ? Dit heeft weer alles te maken met de gastspreker
die in de maand april zijn opwaclrting komt maken. Dat is namelijk Arnoud op de Weegh, de schrijver van
het boek over slapende schoonheden. Harry van Grinsven heeft Arnoud gevraagd of hij bereid is om voor de
TTO Brabant samen de Aado uit Veghel een lezing te willen geven. Daaruit is de datum 3 april gekomen en
dat is de reden dat de praatavond in april op de eerste dinsdag zal plaatsvinden.

Beschrijving
Vader en zoon Op de lleegh auteurs van het succesvol in Nederlands, Engels en Frans uitgegeven'het "lot
van de slapende schoonheden"' over de mysterieuze autocollectie van Michel Dovaz - hebben lang
geaarzeld of ze de opdracht tot het samenslellen van een boek over bedreigde en al geruimde monumentale
autokerkhoven moesten aanvaarden. Maar ze zijn er aan begonnen en nu laaiend enthousiast. Het is een
prachtig boek geworden met maar één boodschap: "Redt de laatste nog overgebleven ntonumentale
autokerkhoven in Europa".

Je ziet dat de komende twee praatavonden weer iets extra's zullen hebben.
We hebben nog een gastspreker in het vooruitzicht maar die komt op een later tijdstip in het jaar (we moeten
ons kruit niet verschieten in de eerste 3 maanden van het jaar). Dan zal het gaan over NCAD. Voor diegene
die niet weet wat dat inhoudt: type op internet maar eens ncad in je zult zien dat het staat voor Nederlands
Centrum voor Autohistorische Documentatie. Een leuke site voor iedereen die iets heeft met oldtimers. Ook
dit belooft een interessante avond te worden, maar dat is voor wat later in het jaar.
Verder hebben van Ron Nieuwenhuis een mail gekregen over het weekend dat in Duitsland georganiseerd
wordt door British roadsterclub SAAR en waar eventuele liefhebbers aan mee kunnen doen. Er mogen een
30 tal deelnemers vanuit het buitenland mee doen er zijn al een achttal inschrijvingen vanuit België en er
zouden dus vanuit Nederland nog een aantal Britse roadsters mee kunnen.

Meer informatie:
Je ziet het de komende maanden is er v.w.b.
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TTo Brabant weer

genoeg te beleven.

