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Nieuwsbrief juni 2022.

Op Tenerife wonen Nederlandstaligen die het

Spaans vloeiend spreken en zich bij elke boodschap

heel goed kunnen redden. Als u wat minder goed

bent in het spreken van het Spaans op Tenerife heeft

u wellicht baat bij een beetje hulp. Op het internet

zijn een aantal vertaalprogramma´s te vinden

waarmee u elk woord in het Spaans kunt vertalen

maar woordenlijstjes zijn wat lastiger te vinden. Op

deze site gaan we elke maand wat Spaanse

begrippen en woordjes plaatsen en voor u vertalen, 

we beginnen met het alfabet. Later komen  er

dagelijkese zaken als terras bezoek, keuken termen

en enkele nuttige werkwoorden. Gewoon als een

naslagwerkje, geheugensteuntje of als een kleine

maar nuttige oefening. 

Lees de nieuwsbrief van juni met informatie over 65+ kortingen op Tenerife, bijzondere verkeersregels en informatie

over verloren voorwerpen. Klik rechtsonderaan op elke pagina.
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Nog nooit is over een onderwerp zoveel navraag

gedaan als over de scoploli pijlstormvogel. Tijdens

ontmoetingen op straat, op kof e bijeenkomsten en

ook prive zijn er vragen over deze geheimzinnige

vogel gesteld. Op de pagina "bijzondere natuur¨ staat

nu extra informatie en een video opname van deze

bijzondere vogel.

 

Tot slot is het goed om te weten is  hoe het zit met de

65+pas.

-

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan:

- Meer informatie over het mysterieuze geluid in de nacht, de scopoli's
pijlstormvogel.

- Spaanse woorden. Maar eerst het alfabet.

- Is er een soort 60 of 65+ pas in Spanje?

- Hoe zijn de bijzondere verkeersregels op Tenerife?

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Belangrijke informatie over corona.

Op Tenerife zijn bijna alle corona maatregelen
van de baan.

Lees meer

Hoe zit het met een 65+ pas op Tenerife?

In veel landen bestaan kortingen en
aanbiedingen voor mensen die ouder dan 60 of
65 jaar zijn. Lees hoe dat werkt op Tenerife.

Lees meer
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Waar vindt u verloren voorwerpen op
Tenerife?

Als u op Tenerife iets verloren bent, kunt u het
wellicht terug vinden en krijgen. Waar moet u
dan naar toe?

Lees meer

Video van de maand, klik op de afbeelding

Deze keer gaat de video over één van de mooiste gebieden van Tenerife.

Vaste activiteiten

Het borreluurtje.

Iedere 2e vrijdag van de maand van 17.00
uur om elkaar in een ontspannen sfeer te
ontmoeten. Eerstvolgende keer: 10 juni a.s.

Lees meer

Kof몭e ochtend Zuid.

Elke woensdag vanaf 10.30 uur in Westhaven
Bay waar iedereen tegelijkertijd van het
prachtige uitzicht kan genieten.

Lees meer

Kof몭e ochtend Noord.

Elke dinsdag vanaf 11.00 uur in het meest
sfeervolle deel van de wijk La Paz bij restaurant
InterMezzo.

Lees meer

Café Royale in het zuiden
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Café Royale in het zuiden

Houdt u een heerlijk kopje kof몭e met wat extra
´s? Wij drinken gezamenlijk heerlijk geurende
kof몭e met smakelijke toevoegingen.

Lees meer

Lees al het nieuws over Tenerife, Belgie, Nederland en de wereld via 1 pagina.
Kiik op de kranten.

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Over Tenerife. 
Op dit eiland is veel te zien en te beleven. Bekijk
de kaarten. Er staan al 365 
bezienswaardigheden, 40 gemeenten en 30
stranden op. 

Lees meer

Bijzondere natuur op Tenerife.

Op veler verzoek, meer informatie over het
mysterieuze geluid in de nacht, de scopoli's
pijlstormvogel.

Lees meer

Als u in de auto zit en u heeft hulp nodig of u wilt de 몭les onderweg kennen is
er de autopagina.

Autopagina

Spaanse woordjes.
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Spaanse woordjes.

De letters van het alfabet in Spanje en op
Tenerife worden anders uitgesproken. Bekijk hier
de letters en de tekens in het Spaans.

In een volgende nieuwsbrief meer informatie
over het Spaans.

Lees meer

Het verkeer op Tenerife. 

Op Tenerife zijn de verkeersregels en het
verkeer niet veel anders dan elders. Er wel een
paar bijzonderheden die u écht moet weten.

Lees meer

Bekijk de  agenda met activiteiten

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Als u graag lid wilt worden of als u iemand kent die graag lid wil worden zien we
uw aanmelding graag tegemoet.

Informatie   en    aanmeldformulier 

Eerdere nieuwsberichten kunt u teruglezen op een aparte pagina van De Teiding.
Daar staat ook een printvriendelijke versie die u kunt gebruiken om een

nieuwsbrief af te drukken.

Bekijk  de  eerdere  nieuwsbrieven

Als u iemand kent die de nieuwsbrief graag wil ontvangen kunt u die hieronder
opgeven. 
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opgeven. 
Ook als uw partner de nieuwsbrief graag apart wil ontvangen.

Tot het volgende nieuwsbericht over Tenerife.

Schrijf u in voor onze gratis
nieuwsbrief over Tenerife

Aanmelden voor de

gratis nieuwsbrief

Bekijk   eerdere 

 nieuwsbrieven

© de teiding, een informatie site voor Tenerife  -   disclaimer
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