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MGATO 
Evenementenkalender 2018 
Januari 
07 MG Informatie- en 

Onderdelenbeurs Houten 
Februari 
18 ALV Austerlitz 
Maart 
10-11 British Cars & Lifestylebeurs 

Rosmalen 
April  
23 MGATO / MGTTO toerrit  
Mei 
20 MGATO West Friesland 

toerrit  
Juni 
17 MGATO Toerrit tussen Maas 

en Waal 
24 British Autojumble  
30 MGATO-techn. en taxatiedag 
Juli 
8 British Race Festival 
15 Toerrit met BBQ ism 

vriendenclub MG Noord 
30 British Oldtimer festival 

Zandvoort 
Augustus 
17-18-19 MGATO Jubileum weekend  
September 
16 MGATO Toerrit  
  
Oktober 
7 6e REEE rit 
 KNAC Herfstrit 
November 
26-27 Oldtimerbeurs Eelde 
 

Meer informatie op:   www.mgato.nl 
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Namens Cees Eekhout nodigen wij u uit voor een prachtige rit tussen Maas 
en Waal. Denk aan slingerende dijkjes met schitterende vergezichten over 
water en land, afgewisseld door bekende maar nog meer door onbekende 
plaatsjes en gehuchten. 
 
De rit is door Cees vorig jaar al eerder gereden met zijn fietsvrienden, maar 
is wat aangevuld en aangepast voor onze MGATO club. 
 
Het is een eenvoudig geschreven route die gemakkelijk te volgen is, met de 
nodige vragen om de aandacht te behouden en uiteindelijk ook een 
klassement te kunnen bepalen. De rit is gemaakt voor “leken” en daardoor 
voor iedereen leuk om ontspannen te rijden.  
Onderweg zijn, ongeveer halverwege de rit, vele restaurantjes en bistro's te 
vinden, waaronder enkele heel goede restaurants en vrijwel alle met 
prachtige uitzichten. 
 
We verzamelen vanaf 10:30 in Hotel Restaurant de Twee Linden in 
Beneden Leeuwen. De start zal rond 11:30 zijn. Zowel het hotel als het 
restaurant worden door Cees uit eigen ervaring van harte aanbevolen. Dat 
haalt een lang weekeind heel dichtbij. Een overnachting is zeker heel 
gemakkelijk en comfortabel voor ieder die veraf woont. 
 
We finishen tegen vieren in Woudrichem, nu eens niet bij het bekende Slot 
Loevestein, maar naast de passantenhaven van dit pittoreske oude 
vestingstadje. We zijn daar welkom bij de plaatselijke Kampeervereniging. 
Zij beschikken over een ruime bar met zaal en terras en een eenvoudige 
maar uitgebreide keuken.  
Er is op beide locaties ruim voldoende parkeergelegenheid en de koffie staat 
klaar bij aankomst in Beneden-Leeuwen. 
 
Start: 
Hotel Restaurant de Twee Linden  
Zandstraat 100  
6658 CX Beneden-Leeuwen 
0487 591 234 
 
Eindpunt: 
Kampeervereniging De Mosterdpot 
Stadhaven 1  
4285 AZ Woudrichem 
Jolanda de Mooi 0614 867 199xxxxx 


