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Bestuursbericht December 2021 – 2 
 
 
Zoals in ons eerdere bestuursbericht al geschreven, is het bijna weer Kerst.  
Het is de Leeuwen gelukt om een naar ons idee, heerlijke Kerstlunch te organiseren. 
Bijgaand vindt u de uitnodiging hiervoor. 
De lunch vindt tradiotioneel plaats op 26 december: we zien elkaar dus weer snel. 
Degenen die we misschien niet zullen zien tijdens deze heerlijke Kerstlunch, wenst het bestuur 
zeer prettige Kerstdagen en een sprankelend en gezond 2022.  
 
Tot zover dit korte maar wel feestelijke bericht van uw bestuur.    
 
Graag tot 26 december en in de tussentijd: let een beetje op elkaar. 
 
Met een hartelijke groet en namens het bestuur, 
Nico van der Knaap 
(secretaris) 

 
Kerstlunch op  26 december 2021 
 
 

In de prachtige ambiance van Restaurant ATUVERA in La Vera,  
Puerto de la Cruz houden we onze Kerstlunch.     
U wordt om 13.00 uur ontvangen met een feestelijk glas cava en er 
worden verschillende tapas geserveerd. 
 
Om 13.30 uur beginnen we met de lunch; uiteraard met een 
prachtig menu.    
 
 
 

Wij nemen plaats aan tafel en er wordt een bord met 3 soorten tapas geserveerd; deze tapas 
deelt u met 4 personen. De tapas zijn: 

Een sortering van verschillende vleeswaren en kazen.  

Een krokant zakje met in wijn gestoofd hertenvlees, een rolletje 
       geitenkaas en een coulis van fruit  

Risotto met kabeljauw en langostinos. 
 
 



 
Daarna gaan we genieten van het voorgerecht en dat is een crème van bospaddestoelen 
 
Vervolgens is het hoofdgerecht aan de beurt. Bij de aanmelding heeft u al een keuze 
opgegeven. 
Dat wordt dus:  
In sherry (Pedro Ximénez) gestoofde varkenswangetjes, op een bedje van aardappelpurée  
of 
Op de grill geroosterde zalm met wilde rijst en prei à la crème. 
 
We sluiten af met een heerlijk toetje, namelijk:   
Coulant met pure chocolade, vanille-ijs en poeder van gecarameliseerde amandelen.  
 
De volgende dranken worden geschonken: 
Cava: Codorniu Gran Cremant 
Rode wijn: Celeste Roble “Ribera del Duero” 
Witte wijn: Palacio de Bornos “Verdejo Rueda” 
Water, bier en frisdrank.   
 
Leden betalen voor dit menu € 30,-; voor gasten is dit € 45,-.   
 
Ook nu laat de Holland Club een bus rijden uit het zuiden. De bus vertrekt om 11.30 uur vanuit 
Los Cristianos bij het Cultureelcentrum (zoals altijd!)  

 
Opgeven kan tot zaterdag 18 december bij Ellen Borkes, per email: 
ellenborkes@gmail.com of (0034) 616664833 of Jeanine Pronk, per e-mail: 
pronkjeanine@gmail.com of   
tel: (0034) 611244134  

Ook opgeven of u vlees of vis kiest en of u gebruik maakt van het busvervoer.  
 
Nog een laatste noot: Onze Kerstlunch is een feestelijke bijeenkomst; komt u 
dan ook in feestelijke kleding! Wel iets warms meenemen om aan te trekken; 
we zitten in een prachtige porch, die open is richting de tuin.  

 
 
 
Ook tijdens onze kerstlunch gelden de huidige Coronavoorschriften:  
- bij binnenkomst in het restaurant draagt u mondkapje en ontsmet u 
  uw handen 
- aan de tafel mag het mondkapje af 
- u wordt verzocht aan tafel te blijven zitten en niet rond te lopen 
- als u opstaat (b.v. naar het toilet) doet u het mondkapje op 
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