
Actuele onderwerpen van de HC El Teide Bekijk de webversie

                                 Nieuwsbrief januari
O.a. verhuizen naar Tenerife.

Op  15  januari  kunnen  we  met  elkaar  het  nieuwe  jaar
vieren in in het prachtige restaurant van Amarilla Golf.

Agenda en programma nieuwsjaarsontmoeting

Klik op de afbeelding voor de diigitale nieuwjaarsgroet.

Zoals  u  in  de  vorige  nieuwsberichten  hebt  kunnen  lezen  zijn  de  overheids 
maatregelen aangescherpt. 
De  uitzonderingen  op  die  maatregelen  die  over  het  aantal  gasten  aan  één  tafel
gaan hebben tot misverstanden geleid. Er is nu nog 1 uitzondering voor 6 januari. 
Bij de informatie over corona staat die uitzondering nu apart aangegeven. 
De regel is dat nergens meer dan  6 personen aan één tafel mogen zitten. 
 

Bekijk alle corona informatie en bijzonderheden hier

Het Spaanse Covid certificaat is online te verkrijgen, Lees hoe.

Tenerife heeft nu weer code rood. 
Bekijk de nieuwste informatie over de leefregels.
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https://www.deteiding.nl/
https://www.deteiding.nl/agenda
https://www.deteiding.nl/nieuwsbrief-video
https://www.deteiding.nl/actueel-corona-nieuws
https://www.deteiding.nl/actueel-corona-nieuws
https://www.deteiding.nl/actueel-corona-nieuws
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/candelaria/doen-in-candelaria


Waar is dit en wat is er te doen?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Stranden 
Bekijk  30  mooie  stranden  op  Tenerife.
Daarbij  zijn  prachtige  stranden  voor  het
hele  gezin  en  verstilde  stranden  en
natuurlijke stranden.

Klik hier

Lees meer

Verhuizen naar Tenerife
Hoe  gaat  het  als  u  naar  Tenerife  wilt
verhuizen,  wat  moet  u  voorbereiden,  hoe
zit  het  met  het  papierwerk  en  meer
informatie over verhuizen.

Klik hier

Lees meer

Verkeer 
Op Tenerife  zijn  er  flinke  beperkingen  aan
het  rijden  met  een  glaasje  op.  Lees  alles
over de grenzen en de boetes.

Klik hier

Lees meer

Waar is dit en wat is er te doen?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Bezienswaardigheden 
De  bezienswaardigheden  in  Santa  Cruz
pasten  niet  meer  goed  op  1  pagina.  Dus
zijn er nu meer pagina´s voor de hoofdstad
van Tenerife

Klik hier

Lees meer

Verslag borreluurtje 
Op 30  december was  het  16e  borreluurtje
van 2021 een feit. Op deze "oud en nieuw"
borrel  was  bovendien  wat  te  vieren.  Lees
het verslag.

Klik hier

Lees meer

Nieuws  Klik hier
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https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/candelaria/doen-in-candelaria
https://www.deteiding.nl/informatie/stranden-op-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/informatie/stranden-op-tenerife
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/verhuizen-naar-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/verhuizen-naar-tenerife
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/alcohol-en-drugs
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/belangrijke-informatie-over-tenerife/alcohol-en-drugs
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/garachico
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/santa-cruz/doen-in-santa-cruz-de-tenerife
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/informatie/plaatsen-op-tenerife/santa-cruz/doen-in-santa-cruz-de-tenerife
https://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/borreluurtje-noord
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/wat-doen-we/activiteiten/borreluurtje-noord
https://www.deteiding.nl/nieuws-over-tenerife
https://example.net/


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

Klik op een plaatje hieronder om naar die activiteit te gaan.

Koffie ochtend
Zuid:

Koffie ochtend
Noord

Cafe Royale Borreluurtje 
vrijdag 14 jan.

De folklore van Tenerife. 
Wat  is  de  mantel  van  de  hoop  ofwel
de Manta Esperancera, wat doe je met een
Bandurria en hoe heet het springen van de
geitenhoeders.

Klik hier

Lees hier

Waar is dit en wat is er te doen?  Klik op de afbeelding om  het te weten.

Verhalen en ervaringen. 
Lees  over  mooie,  bijzondere  of  leerzame
verhalen,  Nu  het  bezoekerscentrum  Los
Pedregales,een informatiebron voor natuur 
liefhebbers.  

Klik hier

Lees meer

Over Tenerife 
Op dit eiland is veel te zien en te beleven.
Er  staan  al  350  bezienswaardigheden,  40
gemeenten  en  30  stranden  op.  Bekijk  de
kaarten.

Klik hier

Lees meer
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https://www.deteiding.nl/leden/ervaringen
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/leden/ervaringen
https://www.deteiding.nl/kaarten
https://example.net/
https://www.deteiding.nl/kaarten


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

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

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
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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/los-realejos/doen-in-los-realejos
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/arona


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.

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/informatie/plaatsen-op-tenerife/arona
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