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Beste Eurospoor liefhebbers,

Dit jaar wordt het ons 26" achtereenvolgende jaar dat wij Eurospoor organiseren. We zijn hier in
principe, inclusief voorbereidingen, al28 jaar mee bezig (vanaf 1991). Na 28 jaar doorpezen hebben we
een jaar nodig om te heroriënteren, te reorganiseren en te stroomlijnen om zaken nog beter op de rails

te krijgen. Daarom hebben wij na lang beraad besloten om (volgend jaar) in 2019 Eurospoor niet te
organiseren. Wij beseffen dat wij velen hiermee teleurstellen, maar we hebben deze beslissing
genomen omdat we er van overtuigd zijn dat het voordeel voor de toekomst oplevert.

Wij zijn u allen {deelnemers, bezoekers en medewerkers) erkentelijk dat u ons in de gelegenheid heeft
gesteld om de afgelopen achtereenvolgende 25 jaar Eurospoor succesvol te organiseren. Daar zijn we
zuinig op en het geeft ons de kracht om het evenement met uw betrokkenheid in de toekomst nog

beter te maken I Daarbij zullen we voor 2020 weer dankbaar gebruik maken van de gewaardeerde inzet
en betrokkenheid van de Jaarbeurs organisatie die ons altijd met raad en daad bij staat.

Vanaf 2020 (27" editie), gaan we weer krachtig, met frisse moed en evenveel plezier door met het
jaarlijks organiseren van Eurospoor als toonaangevend lnternationaal Modelspoor Evenement in de

Jaarbeurs te Utrecht (NL).

Eurospoor2018, bezoeken of deelnemen!

Wie geen twee jaar wil wachten krijgt nog de gelegenheid om Eurospoor2o18 te bezoeken of zelfs

eraan deel te nemen. Want, 2018 gaat natuurlijk gewoon door, dat staat voor de deur! 9 t/m 11

november 20L8. Het is absoluut een bezoek waard!

Noe even in het kort én voor de volledieheid:

2018: EURoSPoOR2018 vindt plaats op 9 t/m 11 november 2018 in de Jaarbeurs en we heten u van
harte welkom.

2019: ln 2019 is er geen EUROSPOOR

Maar, in november 2020 zijn we weer terug met dê 27" edltie. Uiterlijk april 2019 krijgt u van

ons de exacte datum voor EUROSPOOR2020.
2020:

Afgezien van het jaartje overslaan van Eurospoor verandert er verder niets! Onze lokale beurzen te
Joure en Koog a/d Zaan blijven in 2019 ook gewoon plaatsvinden. Evenals de uitgifte van ons
modelspoormagazine 'Eurospoor Express Magazine'. Dat zalook in 2019 twee maal verschijnen.

Houd ons via de bekende kanalen in de gaten en uiteraard blijft u van ons horen. Mocht u vragen
hebben, dan staan we u gràag te woord.
Met vriendelijke groel . .
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