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Ja hoor! Eindelijk is het zover. 
 
Er mag weer iets voor grotere groepen 
georganiseerd worden, dat geldt dus ook voor 
de Holland Club, JOEPIE !! 
De Leeuwen gaan om te beginnen de 
fameuze Haringdag organiseren en wel op 
  

Zondag 14 November 2021 bij Club 
Miramar in La Romantica, Los 
Realejos. 
U wordt daar om 13.00 uur verwacht. 
 
Na lange tijd van Coronaperikelen hebben we met z’n allen, leden maar ook niet leden, erg uitgekeken 
naar weer een gezellige bijeenkomst. Wat is er een mooiere gelegenheid om elkaar weer te zien dan op 
de Haringdag: de opening van het seizoen 2021/2022 van de Holland Club. 
Wel zullen we even moeten wennen aan de wellicht veranderde gezichten....... 
 
De organisatie van de Haringdag wordt dit jaar gedaan door Jeanine Pronk en Nita Siebelder-Lich. Met 
de ondersteuning van een aantal Leeuwen wordt de hutsspot met uitgebakken spekjes bereid en de 
gehaktballen gedraaid en gebakken. 
 
Wij rekenen op een grote opkomst. Houdt u er echter rekening mee dat Club Miramar slechts capaciteit 
heeft voor 70 personen. (beperking i.v.m. Corona-voorschriften).   
Meldt u dus bijtijds aan bij Jeanine of Nita om eventuele teleurstellingen te voorkomen. 
 
En natuurlijk is ook dit jaar de haring weer van uitstekende kwaliteit! 
 
Zoals bekend wordt de haring schoongemaakt en diepgevroren aangeleverd bij de zending die bestemd 
is voor Loro Parque. Dit jaar was het transport wat lastiger door logistieke problemen: aankomstdatum 5 
november. Daarom heeft de organisatie er voor alle zekerheid voor gekozen de Haringdag een week uit 
te stellen naar 14 november. 
 

De entree is 15 euro, met gebruikmaking van ledenkorting 10 euro. 
Voor dit bedrag wordt u welkom geheten met een kop koffie en wat later wordt de hutspot maaltijd met 
twee haringen met witbrood of twee gehaktballen opgediend. Ook hoort daar een glas Corenwijn bij! 
Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 



 
 

Uit het zuiden rijdt een bus: graag opgeven bij aanmelding. 
Gratis voor leden: niet-leden betalen € 5.00. 
De bus vertrekt om 11.30 uur vanuit Los Cristianos, Cultureelcentrum (zoals altijd!)  
 
Wij hopen op uw komst. U kunt zich tot 10 november a.s. aanmelden bij: 
Jeanine Pronk,tel: 0034 611244134 of per e-mail: pronkjeanine@gmail.com 
Nita Siebelder-Lich, bij voorkeur whatsapp: 0034 699310003 of per e-mail:nitalich@movistar.es 

Op de Haringdag kunt u de resterende ontdooide haring mee naar huis nemen ad.€ 2,00 per stuk. 
Ook is het mogeijk om op de Haringdag vacuumverpakte en ingevroren haring mee naar huis te nemen. 
Het zijn doosjes van  10 stuks; kosten dus € 20,00 per doosje. Deze haring dient van tevoren besteld te 
worden bij Jeanine of Nita (zie hierboven) 
Bestellingen worden genoteerd op volgorde van binnenkomst. Dus: die het eerst komt, het eerst maalt! 
 
Nico van der Knaap 
secretaris 

 

La Palma II, 
 
Het was mij te belangrijk om er niet voor een 2e keer  aandacht aan te besteden. La Palma gaat nog 
steeds gebukt onder een niet aflatende stroom lava. Afgelopen vrijdag is er weer een nieuwe krater 
ontstaan op de zuid oostelijke hoek van het eiland. Bij het lezen van een artikel over deze nieuwe 
krater op nu.nl werd mijn aandacht getrokken door een aantal cijfers die genoemd werden. Alleen al 
afgelopen zondag werd het eiland 70 keer getroffen door een aardbeving/trilling waaronder er een 
was met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. Dit was de zwaarste beving sinds het begin 
van de uitbarsting. Maar wat mij ook opviel was dat er sinds het beging van de uitbarsting al 3.500 
bevingen zijn 
geregistreerd. 
Afgelopen zaterdag 
stortte een deel van 
de hoofdkegel in. Ook 
zijn de oudere 
lavastromen wat 
trager en stroperiger 
geworden.  Wat ook 
onvoorstelbaar is is 
dat de gassen en as 
inmiddels een hoogte 
van  2.800 meter 
hebben bereikt.Wij 
mogen als inwoners 
van Tenerife toch wel 
een beetje blij zijn dat 
de wind hoofdzakelijk uit noord-oostelijke richting komt en wij daarmee  
gevrijwaard blijven van deze gassen en de as. Iets wat men in Cuba niet kan zeggen. Kun je 
nagaan over wat voor een afstand deze troep wordt verspreid. De lava bedekt inmiddels een gebied 
van 900 hectare waarbij het ruim 2.100 gebouwen heeft verwoest.  
(E.e.a. volgens gegevens van Copernicus, het progamma voor aardobservatie van de Europese 
Unie). En daarbij hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten en daar  
 
 



 
 
komt door dit  verwoestende natuurgeweld niets voor terug behalve dan wellicht in de toekomst 
vruchtbare grond. (algemene bron Nu.nl) 
De hulp voor al die mensen die getroffen  zijn is goed op gang gekomen. Bij diverse supermercados 
is er de mogelijkheid om extra levensmiddelen  te kopen en deze na afrekening in een daarvoor 
bestemde bak te deponeren. De supermercados zorgen voor de logitsiek afhandeling. Ik roep 
iedereen op om zijn of haar steentje hieraan bij te dragen. 
 Zoals U wellicht via onze superwebsite venomen hebt is de haringdag verplaatst naar 14 
November Wij kunnen elkaar weer ontmoeten en dat terwijl de regering een wet aangenomen heeft 
die bijeenkomsten zoals romerias voorlopig verbied totdat aan corona een einde gekomen. Helaas 
gaan de cijfers in het noorden van Europa weer fors omhoog maar we hopen dat de gevolgen voor 
ons verder beperkt zullen blijven. Vrijdag 29 oktober is er in Nederland weer een persconferentie 
waarvan de inhoud tijdens het chrijven van dit stukje uiteraard nog niets bekend was maar dat 
e.e.a. weer aangescherpt zal gaan worden is duidelijk. 
Intussen hopen wij als bestuur U zo snel mogeijk te zien en in de tussentijd: let een beetje op 
elkaar! 
Met een hartelijke groet, 
Nico van der Knaap 
 
 

Donaties voor La Palma 
 
Onze secretaris schreef al over de catastrofe die plaatsvindt op ons buureiland La Palma. 
Mede naar aanleiding van suggesties van enkele leden komt er op de Haringdag een doos te staan 
waar u een donatie in kunt doen voor de slachtoffers van La Palma. 
Ook de opbrengst van de loterij is bestemd voor dit doel. 
Na de Haringdag komt er via de volgende Nieuwsbrief een verslag van de Haringdag en wordt het 
opgehaalde bedrag bekend gemaakt.  
Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan voor donatie aan de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting 
op La Palma.  
Ook de voor  “thuisblijvers” is er mogelijkheid tot donatie en wel via onze bankrekening. 
Wij houden u op de hoogte wanneer en hoeveel er gedoneerd wordt aan La Palma. 
De bankrekening van Holland Club El Teide is: ES38 0182 5361 7102 0156 3921, svp.vermelden: 
“La Palma”.  
 

 
 



 

 

 

 

 


