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British Race Festival
Toerrit met BBQ i.s.m.
Vriendenclub MG Noord

Beste MGATO vrienden en vriendinnen,
Op dit moment zijn Henk Damen en Dries Kasper namens ons bestuur druk doende met de
voorbereidingen voor de British Cars & Lifestyle beurs 2018, die het aankomend weekend in
Rosmalen zal plaats vinden.
Door een actieve ledenparticipatie kunnen we ons verheugen in voldoende hulp bij zowel de
op- als afbouw als ook bij de bemensing van onze stand. En de inkoop van al hetgeen nodig
is om van de MGATO-stand een aangename ‘pleisterplaats’ te maken tijdens uw bezoek aan
de show loopt geheel op schema en belooft veel .....
Wellicht ten overvloede maar toch wil ik er nog even op wijzen dat de British Cars & Lifestyle
beurs zeer gewaardeerd wordt door een ieder, aangezien het een meer algemene show is
met veel aandacht voor producten uit het Verenigd Koninkrijk zoals antiek, kleding, sieraden,
boekenkasten, lederen fauteuils, serviezen, stoffen, handgemaakte schoenen, laarzen,
marmelade, fudge en delicatessen, mode, inrichting, beleving en entertainment.
Onze Engelse klassiekers passen goed in dit beeld en maken de zaak af.
Om de leden in de gelegenheid te stellen elkaar beter te leren kennen of gewoon om wat
gezellig bij te kletsen zal op beide beursdagen vanaf ca. 14.00 uur een MGATO hospitality
uurtje plaats vinden.

MGATO jubileum Weekend
MGATO Toerrit
Lustrumrit REEE
KNAC Herfstrit

Het bestuur nodigt u dan ook graag uit om niet alleen de beurs te bezoeken maar op één van
de beursdagen ook deel te nemen aan dit MGATO hospitality moment. We zien u graag in
groten getale samen een drankje met ons drinken.

November
24-25
Oldtimerbeurs Eelde ???
Meer informatie op: www.mgato.nl

Tot ziens in Rosmalen
in de MGATO stand op de eerste verdieping.
U kunt gebruik maken van bijgaande en door u zelf uit te printen kortingsbon.

Hopend op geslaagde beursdagen, verblijf ik,
Met Octagonale groet,
Han Volkers
Voorzitter

