
Vakantie 

 

De scholen zijn weer begonnen, sommige helemaal, andere gedeeltelijk. Leerlingen 
uit de examenklassen hebben hun diploma behaald, een uniek coronadiploma. En 
dan mogen we ook weer voorzichtig vakantieplannen maken. Heb jij er al over 
nagedacht? De vliegtickets zijn in prijs verlaagd (Albert Heijn daarentegen heeft  
ondanks de giga-omzetten de prijzen maar weer verhoogd). Gaan we kiezen we voor 
een vacation of wordt het toch een staycation? 

Ideeën voor super vakanties in eigen tuin kun je 
zien op de televisie. Is die tuin groot genoeg, 
dan kun je er vast wel een tent in zetten en 
klaar is je camping.  
Zit je liever aan de Italiaanse meren, omring je 
tuin dan met grote afbeeldingen van bijvoor-
beeld Lago de Garda. Een paar mediterrane 
planten erbij en een goed glas 
wijn. Wat wil je nog meer? 

Maak van je tuin een paradijs! En heb je huisdieren, dan zijn er ook 
mogelijkheden genoeg. Wat denk je van een Ice Flower sproeier 
voor een bruisende Costa del Tuin. De sproeier is bedoeld voor je 
hond, maar misschien vind je het zelf ook wel fijn. 

Liever een vakantie met je MG ? Dat zit er misschien nog niet in, want 
Covid-19 lijkt te verminderen, maar duikt toch steeds weer ergens op. 
Vakantie met je MG is natuurlijk prachtig. Dat zien we ook op de foto’s hieronder. In 
mei 2012 vertrokken Kick Fakkeldij, Rob Hermans met nog twee MGTTO-leden naar 
Schotland .. fun, fun, fun .. mooie plaatjes .. en wat zijn MG’s toch fotogeniek! 

Ben je van plan om toch met je MG op 
pad te gaan, verdiep je dan eerst even in de effecten van de nieuwerwetse brandstof. 
Henk Brauer (Regio Zuid) schreef er een technisch bulletin over. Het is te vinden bij 
de nieuwsberichten op de MGTTO-website.  

Hoe je dan ook je vakantie gaat houden, 
zorg goed voor jezelf, blijf gezond en 
denk ook een beetje aan anderen! 
 


