
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

                             

MGATO Nieuwsbrief 
 
 
MGATO 
Evenementenkalender 2018 
Januari 
07 MG Informatie- en 

Onderdelenbeurs Houten 
Februari 
18 ALV Austerlitz 
Maart 
10-11 British CARS & Lifestyle 

Rosmalen 
April  
15 MGATO / MGTTO toerrit  
Mei 
20 MGATO WestFriese Toerrit  
 
Juni 
2 Technische- en taxatiedag 
17 MGATO Maas en Waal 

Toerrit  
24 British Autojumble  
 
Juli 
9 British Race Festival 
15 Toerrit met BBQ i.s.m. 

vriendenclub MG Noord 
30 British Oldtimer festival 

Zandvoort 
 
Augustus 
18/19 MGATO jubileum weekend  
 
September 
16 MGATO toerrit 
 
Oktober 
7 Lustrumrit REEE 
 
November 
24-25 Oldtimerbeurs Eelde 
 
Meer informatie op:   www.mgato.nl 

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief  2018-7 

Goed nieuws, slecht nieuws 
 

 
Al vele jaren, zijn er in het jaar twee gelegenheden om onderdelen en 
gereedschap te scoren: in januari tijdens de onderdelenbeurs in Houten en 
in juni tijdens de auto jumble. Dat laatste evenement is begonnen met een 
klein aantal enthousiastelingen die hun kofferbak vulden met onderdelen 
en naar een ontmoetingsplek reden om daar met andere enthousiastelingen 
spullen te ruilen of te (ver)kopen. Maar nu is het een treffen met meer dan 
duizend deelnemers. Die groei is natuurlijk mooi, maar het werd ook een 
steeds groter probleem om een geschikte locatie te vinden. Om die reden 
was het lang onzeker of de British auto jumble dit jaar door zou gaan.  
 
Het goede nieuws is, dat de British auto jumble doorgaat. Op 24 juni op de 
vertrouwde locatie in Waalwijk. 
Het slechte nieuws is, dat de MGATO niet met een stand aanwezig zal zijn, 
TENZIJ. 
 
Tenzij er iemand opstaat om e.e.a. te organiseren. In de praktijk zijn er altijd 
clubleden die willen helpen, maar we zoeken iemand die de kar wil trekken. 
In dit geval vrij letterlijk, want de aanhanger moet gehaald en 
teruggebracht worden.  
We zoeken dus iemand of een groepje mensen die; de aanhanger ophalen, 
op tijd naar Waalwijk rijden om daar de tent en de tafel op te zetten en 
vervolgens de clubleden te ontvangen met een drankje (koffiezetten zonder 
stroomaansluiting is een uitdaging) en een hapje. Aan het eind van de dag 
alles weer afbreken en in de aanhanger laden en de aanhanger 
terugbrengen naar de stalling. Alles bij elkaar best een klus, maar het is ook 
leuk om te doen. 

Is er iemand die ervoor wil zorgen dat de MGATO aanwezig is op 24 
juni? Laat het dan weten aan: 

 
Han Volkers 


