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Nieuwsbrief april 2022.

Overal op Tenerife openen de
bloemknoppen zich. De meest
opvallende plant in de bossen is het
speenvarken zoals de lokale bevolking
deze paardenbloemachtige noemt
maar die Sonchus congestus in
wetenschappelijke termen heet.

Een verdere beschrijving staat op de
pagina over de 몭ora van Tenerife,
(LINK) Op die pagina staat nog veel
meer informatie over de planten,
bomen en bloemen die u veel op
Tenerife kunt zien.

-

Zeer binnenkort is de adembenemende pracht van de

Lees de nieuwsbrief van april over de opgeschorte corona regels, een internet/telefoon aansluiting, de nieuwe

verkeersregels en IB op uw vastgoed. Klik rechts onderaan op elke pagina.
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Zeer binnenkort is de adembenemende pracht van de
Blauwe Jacaranda weer overal op Tenerife te zien langs
straten, op pleinen en als solitaire boom. Ook die boom
staat beschreven op de pagina over de 몭ora van
Tenerife.

Op de video van deze maand staan tijdopnamens van
ontluikende bloemen die mooi maar niet persé van
Tenerife zijn. De video van de maand staat iets verder in
deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan:

- de opgeschorte maatregelen rond corona,

- wat is er nodig voor een internet/telefoon aansluiting,

- de nieuwe verkeersregels per 22 maart 2022 en

- de inkomstenbelasting op uw vastgoed op Tenerife als u geen resident bent.
     Dit is recent weer fout gegaan met een nahef ng van ruim € 32.000,=  als gevolg.

 

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Belangrijke informatie over corona.

Op Tenerife zijn alle corona maatregelen
voorlopig opgeschort maar er zijn nog wel een
aantal dringende adviezen.

Lees meer

Verkeersregels.

Een aantal verkeersregels zijn aangescherpt en
de boetes of het puntenverlies zijn hoger dan
voorheen.

Lees meer

Vastgoed.
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Of u nu wel of geen resident van Tenerife bent,
in beide gevallen moet u belasting betalen over
uw vastgoed op Tenerife. Er is echter een
verschil in tarieven en soort belasting.

Belangrijk 

Lees meer

Video van de maand, klik op de afbeelding

Vaste activiteiten

Het borreluurtje.

Iedere 2e vrijdag van de maand van 17.00 tot
19.00 uur om elkaar in een ontspannen sfeer te
ontmoeten. Eerstvolgende keer: 8 april 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

Houdt u een heerlijk kopje kof몭e met wat extra
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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

Een telefoon en/of internet aansluiting op
Tenerife?

Het is niet moeilijk om een telefoon aansluiting
en intenet op Tenerife te vinden. We leggen u
hier uit hoe het verder gaat.

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
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Tenerife weetjes.

Deze prachtige tuinen worden ook wel de tuinen
van Victoria genoemd. Lees waarom ze zijn
aangelegd.

Lees meer

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.

Lees meer

Bekijk de  agenda met activiteiten

Waar is dit?  Klik om  het te weten.

Enige tijd geleden is er een nieuw huishoudelijk regelement
vastgesteld. Die uitgave staat nu op de website. Lees meer

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 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
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Als u iemand kent die de nieuwsbrief graag wil ontvangen kunt u die hieronder
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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