
Vaderdag 

Op zondag 10 mei was er aandacht voor Moederdag. 
Het zou niet eerlijk zijn als we dan geen aandacht aan 
Vaderdag zouden besteden. Eerst maar even gekeken 
wat men onder “vaderdag” verstaat: een feestdag ter 
ere van vaders, waarbij vaderschap, vaderlijke plichten 
en de invloed van vaders op de samenleving wordt 
gevierd, jawel, of een andere: de dag  waarop vaders 
verwend worden. Daar houden we het op! 

Vaderdagcadeaus kunnen lastig zijn, dus worden op internet allerlei ideeën geopperd 
om het zoeken gemakkelijk te maken met op nr. 1 een cafetière (echt waar), op nr. 2 
een Grillmasters kookboek (dat kan dan nog) en verder een wijnrek, een fotolijst, een 
paradijsvogelbloem, een speaker met wifi, een kaasplank, een grill 
bestekset, een kleine houtskool barbecue, een karaf met glazen … 

Ik kan me vergissen, maar er staan toch dingen bij die niet zo hoog op 
papa’s verlanglijstje staan? 

Drie andere cadeautips dan maar. Iedere man blijft toch altijd het kleine jongetje dat 
geen genoeg kan krijgen van auto’s. Dus wat is een mooier cadeau dan een auto? 
Een auto waaraan het hele gezin plezier beleeft, maar papa nog het meest. 

Tip 1: wat denk je van een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 
voor het luttele bedrag van €245.469,- maar dan heb je ook het nieuwste van het 
nieuwste! 
Tip 2: een Mercedes-AMG E63 S Estate, een dik exemplaar voor maar €179.500,-  
De snelste stationwagen ter wereld en perfect om zoon of dochter naar een gala te 
rijden. 
Tip 3: de Audi RS6 Avant C7, een topper voor een zacht prijsje, want deze auto met 
een gewaagde kleur (Mocha Latte maar volgens mij gewoon beige) kost slechts 
€169.880,-  
 

 

 

 

 

De paradijsvogelbloem en de Audi zie je hierboven. Mocht het toch een ander 
cadeautje worden, geniet er dan maar van, want eigenlijk gaat het helemaal niet om 

cadeautjes, we wensen je gewoon een mooie vader-verwen-dag! 


