
Actie en reactie 

 
Vanaf de uitbraak van het coronavirus in maart probeert MGTTO door middel van de 
dagelijkse blog in contact te blijven met jullie, de leden. Hoeveel van onze leden (ca. 
445) ook lezers zijn? Vermoedelijk zo’n 10 – 12%.  
Onze voorzitter heeft al met diverse leden een praatje aangeknoopt en het resultaat 
daarvan is al meerdere malen op papier verschenen. Een leuke manier voor ieder 
om kennis te maken met MGTTO-leden uit andere regio’s.  
Heel voorzichtig druppelen er ook wat reacties binnen, input voor weer nieuwe 
verhalen (zoals nu). 

In de blogs met de nummers 3 en 31 hebben we u Italiaanse gerechten voor-
geschoteld, dat wil zeggen, we hebben u de recepten daarvoor aangereikt en kijk wat 
er bij onze secretaris / ledenadministrateur thuis gebeurde … 

 
Gelukkig kon de bezorgdienst van AH de ingrediënten van 
Piera's recept thuisbezorgen. Vandaag was het zover. De 
heerlijke geur uit het glas waarin de pesto werd gemaakt, 
zorgde al voor de echte Italiaanse sfeer.  
 
Appie bracht linguine in plaats van trenette maar ook dat 
smaakte opperbest. Het bracht ons terug in de tijd toen we 
in Italië op vakantie waren. Met de MG natuurlijk, als 
deelnemers aan dat onvergetelijke evenement MG By The 
Sea in Gabicce Mare, georganiseerd door Fabio Filipello. 
Wat een tijden!  
 
Dank je wel, Piera, voor dit lekkere recept!  
 
Rudie en Huib.  

 

 
Maar we zijn er nog niet. Huib blijkt een trouwe 
lezer van de dagelijkse blogs te zijn. Naar 
aanleiding van “Op zijn Betuws” (nr. 22) pakte hij 
zijn MG en ging eens kijken of het echt zo mooi 
is langs de dijk in het Betuwse rivierengebied. 

En  nadat hij “Uit in coronatijd” (nr. 38) had 
gelezen, stuurde hij de foto rechts met de 
mededeling dat hij op het genoemde “strandje” 
bij Varik ook op een bankje had gezeten.  
 
Zelfs de wapperende was uit “Terug naar toen” 
(nr. 39) riep bij Huib (en misschien ook bij u ?) 
een reactie op: één brok nostalgie met daarbij de 
associatie en de was op de bleek. 
 

Geniet van de dag, blijf voorzichtig en ook nog 
dit: het bericht ”Limburg in beeld” op de website 
biedt een prachtige virtuele rit. Doen! 


