
 

 

Programma 
3 september: Aankomst in Hotel 

Ontvangst vanaf 16.00 uur. 19.30 uur dineren we samen in het hotel. 

 

4 september: Natuurgebied de Biesbosch.  

We gaan met onze auto’s zo ver mogelijk de Biesbosch in. Na de lunch maken 

we met een aantal sloepen een tochtje door de Biesbosch. Deze dag zijn we 

ook weer rond 16.30 uur in het hotel. Waar we dineren is nog een verassing. 

 

5 september : Mills, mills en mills.  

Een rit door het Nederlandse landschap en het rivierengebied. In de verte 

zullen we ook de contouren van Rotterdam zien. We zorgen dat iedereen rond 

16.30 uur weer terug is in het hotel voor de borrel. Ook deze avond dineren 

we in het hotel. 

 

6 september: Onze laatste ochtend. Na het ontbijt gaan we kijken hoe vaardig 

jullie zijn met jullie MGC. Na de lunch vertrekt iedereen weer naar huis. 

Op de zondagochtend maken we een korte tocht om afscheid te nemen van 

de molens en we gaan een aantal behendigheid spelletjes doen. Natuurlijk 
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In samenwerking met het Nederlands MGC register en de MG carclub Nederland or-

ganiseren wij het MGC evenement in Nederland. In de afgelopen jaren zijn er een 

aantal soortgelijke MGC evenementen in Europa geweest, maar dit is de eerste keer 

in Nederland. 

 

Wat u van ons kunt verwachten:  

Een locatie: die voor de meeste MG rijders goed toegankelijk is. 

Hotel : op basis van de juiste prijs-kwaliteit.  

Mooie routes: Er zijn op vrijdag en zaterdag, mooie routes. 

Maximaal: 25 MGC ‘s 



 

 

 

Gegevens:  

Auto type : 

Kenteken : 

Naam chauffeur : 

Naam bijrijder : 

Adres +  Woonpl : 

Land   : 

Email adres : 

Mobiele tel. Nr. : 

 

Ja, wij schrijven ons in voor het NL MGC event: 

1 persoon  190,00 euro 

2 personen 380,00 euro 

 

Inbegrepen: Donderdag diner. Vrijdag: ontbijt, boottocht & lunch, diner. Zaterdag: ontbijt 

lunch en diner. Zondag: ontbijt en lunch. De drankjes zijn steeds voor eigen rekening. 

 

Organisatie MGC event 

Paul Mol ( MGC event manager  )   +31654638593 paul.mol@upcmail.nl 

Ad van de Horst  ( MGC Technical & route ) +31653275105  ad@la-tent.nl 

Peter Verboven  ( MGC secretary  )  +31643364918  peter.verboven@ziggo.nl 

 

Mailadres 

MGC event mailadres: mgcevent2020@ziggo.nl   

 

Betaling:  

Graag ontvangen wij uw betaling voor 15 maart 2020, op rekening NL47 ABNA 0867 9548 41  

t.n.v. J.P.G. Verboven onder vermelding van naam en kenteken. 

 

Hotel: 

De hotel reservering en kosten worden door u separaat afgehandeld. Het hotel is binnen 

een uur vanaf Rotterdam te bereiken. De hotel informatie zal u na inschrijving worden toe-

gestuurd. Wij hebben een gemiddeld hotel geselecteerd. De kosten zijn ca. € 90,00 per ka-

mer, per nacht ( 2personen ). 

 

Privacy 

We will only use your personal data to process your entry for this event. No personal details 

will be provided to third parties without your express permission. You can withdraw from 

the event and future communications by contacting the Organiser. 
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