
Actuele onderwerpen van de HC El Teide Bekijk de webversie

                                Nieuwsbrief februari

O.a. de feestdagen per stad of dorp.

Zoals  elk  jaar  in  de  winterperiode  ligt  er
sneeuw  op  de  Teide.  En  ieder  jaar  is  het  bij
zonsopkomst de vraag of "hij" weer wit is. 

Dat zit  zo: Op de dagen dat er  regen of hoge
bewolking is, is van een afstand niet te zien of
de vulkaan wit wordt.

Maar  op  de  eerste  wolkenloze  ochtend  na  een  paar  dagen  hoge  bewolking
schittert de Teide in de opkomende zon. En dat is elk jaar weer een belevenis.  
 

Klik op de afbeelding voor de video van de maand.

Belangrijke in formatie over corona.

Tenerife heeft nu weer code rood. 
Bekijk de nieuwste informatie over de leefregels..

Bekijk alle corona informatie en bijzonderheden hier.

Het is vrij eenvoudig om uw (Spaanse) QR code op te vragen. U heeft nu alleen uw NIE en
uw telefoonnummer nodig die echter wel gekoppeld moeten zijn.Lees hoe.

QR code aanvragen
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https://www.deteiding.nl/
https://www.deteiding.nl/nieuwsbrief-video
https://www.deteiding.nl/actueel-corona-nieuws
https://www.deteiding.nl/actueel-corona-nieuws#certificaat


Carnaval 
In  verband  met  de  voorziene  risico´s  die
het  carnaval  met  zich  meebrengt  is
besloten  om  dit  grote  evenement  naar  de
zomer te verplaatsen. 
U  zult  dus  ook  de  begrafenis  van  de
sardine moeten misssen.

Klik hier

Klik hier

Lees meer

Vestiging in Spanje 
Hoe zit het met uw NIE, het Certificado de
Registro en het empadronamiento? 
Lees alles erover op de website, ook over
de verschillen.

Klik hier

Lees meer

Verkeer 
Moet  u  als  inwoner  van  Tenerife  uw
rijbewijs  verplicht  omzetten  naar  een
Spaans rijbewijs? Die vraag komt vrij vaak
voor en daarom staat het nu op de website.

Klik hier

Lees meer

Waar is dit?  Klik op de afbeelding om  het te weten. Met video.

Uw woning 
Alle  informatie  over  wonen  staat  nu
overzichtelijk bij elkaar op één pagina. Lees
over  alle  aspecten  waar  u  mee  te  maken
krijgt als u op Tenerife wilt wonen.

Klik hier

Lees meer

Printvriendelijke  versie nieuwsbrief
Sinds  een  maand  staat  er  een
printvriendelijke  versie  van  de  nieuwsbrief
op  de  website.  Daar  staat  nu  ook  de  pdf
versie apart aangegeven 

Klik hier

Lees meer

Medische informatie 
Goede  medische  zorg  ls  ook  nodig  als  u

Klik hier
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https://www.deteiding.nl/tenerife-weetjes#carnaval
https://example.net/
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/tenerife-weetjes#carnaval
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/vestiging-in-spanje
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/vestiging-in-spanje
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/verkeer-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/verkeer-tenerife
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/buenavista-del-norte/doen-in-buenavista-del-norte#teno
https://www.deteiding.nl/wonen-en-financien-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/wonen-en-financien-tenerife
https://www.deteiding.nl/leden/nieuwsbrieven
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/leden/nieuwsbrieven
https://www.deteiding.nl/wonen-en-financien-tenerife/verzekeringen#europese-ziekteverzekeringskaart
https://example.net/


niet in uw eigen land bent. 
Daarom is er  informatie over  de europese
verzekeringskaart.

Lees meer

Waar is dit?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Nieuws 
Er  is  één  pagina  waar  alle  nieuwtjes  over
Tenerife,  Spanje,  Belgie,  Nederland  en
ander nieuws bij elkaar staan staan.

Klik hier

Lees meer

Koffie ochtend
Zuid:

Koffie ochtend
Noord

Cafe Royale Borreluurtje
vrijdag 11 februari

Over Tenerife 
Op dit eiland is veel te zien en te beleven.
Er  staan  al  220  bezienswaardigheden,  40
gemeenten en 30 stranden op.

Klik hier

Lees meer

Wandelgroepen. 
Er  zijn  drie  wandelgroepen  in  de  winter
periode  actief  die  verslagen  en/of  foto´s
inleveren. 
We  krijgen  tevens  foto´s  van  andere
wandelaars. 

Een nieuw 
(foto) verslag
staat achter
een groene

knop.

Zuid zwaar Noord gem. Zuid licht Individueel
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https://www.deteiding.nl/wonen-en-financien-tenerife/verzekeringen#europese-ziekteverzekeringskaart
https://www.deteiding.nl/wonen-en-financien-tenerife/verzekeringen#europese-ziekteverzekeringskaart
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/guimar/doen-in-guimar
https://www.deteiding.nl/nieuws-over-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/nieuws-over-tenerife
http://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/koffie-zuid
http://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/koffie-noord
http://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/cafe-royale
https://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/borreluurtje-noord
https://www.deteiding.nl/kaarten
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/kaarten
http://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/wandelingen-tenerife
https://www.deteiding.nl/wandelgroep-zuid-zwaar
https://www.deteiding.nl/wandelgroep-noord
https://www.deteiding.nl/wandelgroep-zuid-licht
http://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/wandelingen-tenerife
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/el-sauzal/doen-in-el-sauzal#vino


Waar is dit?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Nieuwe bijdragen. 
Vrijwel elke dag is er wel iets nieuws op de
site  te  lezen  of  te  bekijken.  Hou  deze
pagina in de gaten als u graag de site volgt.

Klik hier

Lees meer

Wij  waarderen  het  altijd  zeer  als  u  op  uw  sociale  media  sites  een
melding maakt over onze webpagina en onze activiteiten. 
                                                           U kunt ons natuurlijk ook volgen.

Belangrijke informatie 
Er zijn veel instanties en hulpbronnen die u
nodig  kunt  hebben  tijdens  uw  verblijf  op
Tenerife. U vind ze hier op één overzicht.

Klik hier

Lees meer

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

   

Bekijk de hele agenda met alle activiteiten

Waar is dit?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Als u iemand kent die lid wil worden zien we uw aanmelding hier graag tegemoet.
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https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/el-sauzal/doen-in-el-sauzal#vino
https://www.deteiding.nl/nieuwe-informatie-op-deze-site-over-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/nieuwe-informatie-op-deze-site-over-tenerife
https://www.facebook.com/De-Teiding-113306880414744/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife
https://www.binckbank.com/beste-broker?cmpid=disp_cm_Bestebroker_HollandClubTenerife_178x300
https://www.deteiding.nl/agenda
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/guia-de-isora/doen-in-guia-de-isora


Aanmeld formulier

Eerdere nieuwsberichten kunt teruglezen op onze website De Teiding.

Als u een nieuwsbrief wilt afdrukken kunt u het beste die webversie gebruiken.

Bekijk de webversie nieuwsbrieven

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

Aanmeld formulier nieuwsbrieven

Tot het volgende nieuwsbericht over Tenerife.

Deze email is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen,
kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een

goede ontvangst voegt u deteiding@mail.com toe aan uw adresboek.
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https://www.deteiding.nl/formulieren/aanmelden
https://www.deteiding.nl/nieuwsbrieven
https://www.deteiding.nl/formulieren/nieuwsbrief
mailto:{{email}}
https://de-teiding.email-provider.nl/unsubscribe/bftjtmcg3g/eegvz93uxb
https://de-teiding.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=bftjtmcg3g&l=__________&m=__________
mailto:deteiding@mail.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-bftjtmcg3g-eegvz93uxb

