
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
             Uitnodiging MGATO weekend 

         Welkom in de Achterhoek 
  

 
                      

 
MGATO 

Evenementenkalender 2016 

Januari 

10 MG Informatie- en 
Onderdelenbeurs Houten 

Februari 

21 ALV Austerlitz 

Maart 

12-13 British CARS & Lifestyle 
Rosmalen 

April  

16 KNAC Voorjaarsrit  

17 MGATO toerrit Boxtel 

23 Taxatiedag KNAC 

Mei 

22 MGATO Toerrit Rossum / 
Hurwenen 

Juni 

26 MGATO Toerrit  
Oudewater – Waalwijk 

26 British Autojumble Waalwijk 

Juli 

17 MGATO Toerrit Monster + 
BBQ 

Augustus 

21 MGATO Toerrit Flevoland 

?? Rijvaardigheidstraining 

September 

17-18 MGATO Weekend 
Achterhoek 

Oktober 

1 KNAC Herfstrit 

1 - 2 British Race festival 
Zandvoort 

16 MGATO Toerrit Arnhem 

November 

26-27 Oldtimerbeurs Eelde 

December 

 Geen activiteit 

Nog nader te bepalen: 

MGATO technische Tip Top dagen 

Direct link naar:                    www.mgato.nl 
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Het bestuur en de organiserende leden, Dries en Anneke Kasper, 
nodigen u uit voor het MGATO weekend, een combinatie van mooie 
routes door een prachtig coulissen landschap, kastelen en 
buitenplaatsen, gezelligheid, samen eten en bijpraten. 
 

16 - 17 en 18 september 2016 
 

We verblijven dit weekend in: 
 

 Hotel ‘Landgoed Ehzerwold’ in Almen, Ehzerallee 14. 
 
De Achterhoek staat voor een prachtig landelijk gebied met mooie 
stadjes en dorpen verbonden door fraaie landweggetjes, afwisselend 
bossen, weilanden met mooie boerderijen en veel kastelen. 
Gedurende de toertochten kunt u kennismaken met leuke lokale 
bezienswaardigheden en als het uitkomt een bezoek brengen aan 
een kunstgalerij, museum of gewoon een mooi terras opzoeken bij 
een van de vele horecagelegenheden. 
 
We hebben het volgende voor u besproken: 
 

Hotel ‘Landgoed Ehzerwold’ met mooie kamers en de 
mogelijkheid voor 1 of 2 overnachtingen te kiezen. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
 
 

 
 

http://www.mgato.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 16 september 2016 
14.00 - 17.30  u.  Aankomst en gelegenheid om in te checken in het hotel.  
17.30  u.  Welkom in het hotel aan de bar. 
19.00  u.  Dinerbuffet in het restaurant. 
21.00 u.  Nazit aan de bar. 

Zaterdag 17 september 2016 
8.30 - 9.30 u.  Gezamenlijk ontbijt in hotel Ehzerwold. 
10.00 - 16.00 u. Dagprogramma:  
   Tourrit met koffiestop en bezoek aan enkele leuke bezienswaardigheden  
   (programma met routeboek en rallyschild wordt zaterdagochtend uitgereikt). 
17.00 u.  Drankje aan de bar van hotel Ehzerwold  
18.00 u.  BBQ op terras Hotel Ehzerwold 
22.00 u.  Nazit aan de bar 
Zondag 18 september 2016 
8.30 - 9.30 u.  Gezamenlijk ontbijt in hotel Ehzerwold 
9.30 - 10.00 u.  Inpakken en uitchecken. 
10.00 - 14.00 u. Tourrit “Acht Kastelen” 
14.00 u. Afsluitende lunch in de omgeving van Arnhem, alwaar via de A12 weer snel alle 

windstreken van Nederland bereikbaar zijn.  
 

 

Afhankelijk van uw wensen hebben wij de volgende keuzes. 
1. hotel vr-za-zo:    2 overnachtingen incl. ontbijt, dinerbuffet, BBQ en lunch op zaterdag en zondag, 

   inclusief 2x entree musea en overige kosten.               € 170,-  p.p. 

2. hotel za-zo      :   1 overnachting incl. ontbijt, BBQ en lunch op zaterdag en zondag, inclusief 2x entree 

   musea en overige kosten.                                € 120,-  p.p. 

3. Alleen zondagrit: Lunch op zondag en overige kosten            €   25,-  p.p. 

       Toeslag 1 persoonskamer € 15,- per nacht! 
       Dieetwensen graag bij opgave doorgeven! 
 

Let op, niet inbegrepen zijn: 
Consumpties en overig museabezoek etc. (vergeet uw museumkaart niet). 
 

 Opgave bij de secretaris Henk Bannink o.v.v. de gekozen optie. 

 Bij inschrijving € 25,-  p.p. aanbetalen vòòr 1 augustus a.s. via de MGATO website direct link 

http://www.mgato.nl/ritten-inschrijving/ 

 Het restant vòòr 10 augustus a.s. op rekening NL25INGB0001490169  t.n.v. de penningmeester MGATO. 

Voor vragen: drieskasper@gmail.com of mobiele telefoon: 06 53779935 
 
Namens het bestuur MGATO     Organiserende leden 
Han Volkers       Dries & Anneke Kasper voorzitter 

mailto:drieskasper@gmail.com

