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PAND VAN DE MAAND
Maravilla – Costa del Silencio

Prachtig appartement met 
2 slaapkamers

Terras van 28m² met zicht op de 
tuinen en zijdelings zicht op zee

Vernieuwde moderne keuken
Wordt bemeubeld verkocht

258.000,00 e
Ref. 1501-0719
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Vakantieverhuur in samenwerking met
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C.C. El Trebol Local 37 - Costa del Silencio
Tel. +34 922 783 066 -      690 36 36 53

Omdat goed advies voortkomt uit persoonlijk 

contact verwelkomen wij u vanaf heden ook 

graag in ons 2º kantoor!

info@tenerifehome.com    

www.tenerifehome.com 
Kopen en verkopen

in vertrouwen!

Finca in
Playa San Juan

Uniek eigendom in het
zuiden van Tenerife

Prachtig landhuis met 4750m2 
grond, volledig gerenoveerd
Privacy, fantastisch zeezicht, 

privé zwembad
Prijs 895.000,00 €

Ref. 1503-0819

Santa Marta
Costa Del Silencio

Studio met gerenoveerde 
badkamer en keuken
Terras van 14m2 dat 

gedeeltelijk overdekt is,
wat maakt

dat er een extra kamertje is
Prijs 78.000,00 €
Ref. 1504-0719

Balcon del Mar
Costa del Silencio

Mooi ingericht
1 slaapkamerappartement 

Zuid-west gericht balkon met 
gedeeltelijk zeezicht
Badkamer met bad

135.000,00 €
Ref. 3-0819

Een recente getuigenis van een van onze klanten
Mijn aankoop bij Tenerifehome.
Via via ben ik bij Tenerifehome terecht gekomen. Vanaf het moment dat ik 
mijn keuze gemaakt had is het eigenlijk heel vlot gegaan. Mijn bod  is gedaan 
onder hun begeleiding, dat is aangenomen en dan heeft TenerifeHome alle 
nodige papierwerk voor mij in orde gemaakt, mij begeleid naar de notaris. 
Ik heb alleen moeten zorgen dat de financiën op tijd in orde waren en dan 
aanwezig zijn bij de notaris. Voor de overname van water, elektriciteit, kadaster, 
huisvuil/basura, comunidad, enz... zorgen zij, ik hoefde me nergens zorgen 
over te maken. En als ik met vragen zit of info nodig heb, zorgen zij dat het in 
orde komt, ook na de aankoop.  Ik ben zeer tevreden en zeer dankbaar om de 
service van TenerifeHome en over mijn aankoop.                              Lut.

Volg ons ook op Facebook!

Vakantieverhuur in samenwerking met
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Algemene geneeskunde, verpleegkunde, 
laboratorische analyse, medische specialiteiten,

medische hulp en
verpleging aan huis 24h. 

www.doctorpalmmar.com
KWALITATIEVE MEDISCHE ERVARING 

ZONDER WACHTTIJDEN 

Ma-Vrij 09:00-14:00, 17:00-19:30
Zaterdag 09:00-14:00

Wij accepteren reisverzekeringen. 
Betaling van behandelingen in termijnen mogelijk .

MEDISCH
CENTRUM
in Palm Mar

U vindt ons op:

Av. El Palm Mar 66,
local 9 
PALM MAR
Tel: 922 897 432
Mob: 642 005 950

Wij aanbidden Tenerife niet alleen als 
een zonnegod, wij zien ook alles door een 
zonnebril… alles is mooi en aantrekkelijk, 
niets is lelijk en verwerpelijk. Enfin, bijna 
niets

De fauna is rijk, de flora is bloeiend. En precies in deze 
omgeving schuilt er een addertje onder het gras, of beter, er 
schuilt een spinnetje in het struikgewas. Op de Canarische 
Eilanden leven er diverse soorten spinnen en twee daarvan 
zijn gevaarlijk: de Latrodectus en Loxosceles.
Spinnen zijn geleedpotigen en zijn in de natuur bijzonder 
nuttig en ruimen een groot aantal insecten op, vooral vliegen 
en muggen. Ze bestaan in diverse vormen, kleuren en maten. 
Een aantal tropische soorten wordt groter en heeft soms 
bonte kleuren, een markante lichaamsvorm of karakteristieke 
uitsteeksels. De meeste spinnen hebben echter een goede 
camouflage. Hun jachttechnieken kunnen heel erg van elkaar 
verschillen. Ze eten wat ze vangen en dat doen ze meestal met 
een spinrag, anderen gaan ‘te voet’ op jacht op ongewervelde 
dieren. Hun prooi moet vers zijn en door hen zelf gevangen, 
een gevonden dode vlieg laten ze met rust.

Spinnen worden door velen verkeerdelijk als insecten 
beschouwd. Nochtans zijn er heel wat verschillen waar te 
nemen. Spinnen hebben vier paar looppoten en geen drie 
paar zoals insecten. Het lichaam bestaat slechts uit twee 
delen terwijl dat van insecten uit drie delen bestaat.
Pedro Oromi, hoogleraar aan de faculteit biologie van de 
Universiteit van La Laguna en specialist inzake arachnologie 
stelt dat er op de Canarische Eilanden 975 spinachtigen 
leven, waarvan een 500-tal spinnen en dat nog nooit een 
spin een mens heeft aangevallen.
Je kunt dus best huiveren als je dit artikel leest, dat je schrik 
hebt van spinnen is niet verwonderlijk. Vijf op de tien mensen 
op deze aarde lijden aan arachnofobie of spinnenvrees 
en hebben de schrik reeds te pakken als ze er maar aan 
denken.
Op de Canarische Eilanden is geen enkele spin genesteld die 

Gevaarlijke spinnen

een mens kan doden alhoewel een beet van twee soorten 
onder hen wat nare gevolgen kan veroorzaken. Ze luisteren 
naar de namen Latrodectus tredecimguttatus en Loxosceles 
rufescens. De eerstgenoemde is beter gekend onder de 
noemer ‘zwarte weduwe’.
De vioolspin leeft in huizen in donkere hoeken, waar ze 
dichte en sterke webben weeft. Haar beet veroorzaakt een 
necrotiserend effect op het huidweefsel rond de beet waardoor 
er zelfs een acuut oedeem kan ontstaan. Een bijkomend gevaar 
van de beet van deze spin is dat geënte bacteriën kunnen 
leiden naar gangreen in andere lichaamsdelen. Zo was er een 
geval gekend van een man die in Gran Canaria werd gebeten 
in de hand en de bloedvergiftiging die daardoor ontstond, 
heeft geleid tot amputatie van beide voeten. Anderzijds werd 
in Tenerife een vrouw gebeten zonder verdere gevolgen, dank 
zij een aangepaste dermatologische behandeling.
De beet van een zwarte weduwe veroorzaakt minder hinder 
op en rond de plaats van de beet en werkt vooral in op 
het volledige lichaam. Niet dodelijk, op zijn minst een erge 
aandoening. Deze spin foerageert in grote getale op El Hierro 
omdat daar een kever woont die zij bijzonder graag lust. De 
mannetjes zijn doorgaans opvallender dan de vrouwtjes, 
omdat ze met hun kleurenpatroon de vrouwtjes verleiden om 
te paren. 
Mensen met schrik of met een fobie voor spinnen hebben vaak 
de neiging om de grootte van deze achtpotige ongewervelden 
te overschatten. Het werd wetenschappelijk bewezen dat zij 
liever naar vlinders kijken dan naar spinnen.
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Dr. I. Brouns
Nederlandstalige
huisarts

8- 20 uur : 922 790 637
               GSM : 609 070 005

Apartamentos Andorra, 029, gelijkvloers -
Playa de las Américas

Telefoneer voor afspraak in de voormiddag 
vanaf 8 uur.
Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen.

NEDERLANDS

ENGELS

DUITS

FRANS

SPAANS

ITALIAANS
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www.tnttenerife.com
www.tnt-tenerife.com

Tel. 646.770.115 - 922.770.499
Email :  tenerife.tnt@gmail.com
C O P Y R I G H T
Niets uit dit tijdschrift mag, geheel of gedeeltelijk, overgenomen worden 
zonder schriftelijke toestemming van TNT Magazine.
Iedere adverteerder is verantwoordelijk voor zijn tekst.

P U B L I C I T E I T  /  P U B L I C I D A D

TNT-magazine is gratis verkrijgbaar bij vrijwel 
alle Belgische en Nederlandse handelaars, de 
toeristische diensten in het zuiden van Tenerife en 
de adverterende handelaars.

Uitgever / editor: Profiprint Canarias S.L.
Vormgeving / diseño: Koen Van Gorp
Teksten / textos : Sandra Liekens - Guy Devos - Marc Vanderbruggen
       Etteke de Boer
Eindredactie / redacción: Koen Van Gorp
Fotografie / fotografía : Willy Van De Wiele
Eindredactie website : Guy Devos
Ambassadeur : Jos Hoppers

Wekelijkse bijeenkomst
in hotel H10 Gran Tinerfe, Playa de las Américas:

IEDERE MAANDAG om 20.30 uur
in het ‘Salon Adeje”.

TNT
magazine

TNT
magazine

De teksten voor de uitgave van
oktober 2019

dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op

woensdag 18 september
2019

Meer info bel  646 770 115
of

email: tenerife.tnt@gmail.com
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Sinds 1987 de toonaangevende bed- en meubelspecialist op Tenerife.

Gezondheidsmatrassen, lattenbodems, 
bedden in comforthoogte, speciale 

afmetingen, kledingkastbedden, 
woninginrichting, dekbedden, 
slaapbanken, rotan meubilair 

en nog veel meer. 
Bedlinnen en beddengoed.

Levering en montage van bedden en 
meubilair op Tenerife gratis thuis. 
Verzending naar andere eilanden 

mogelijk.

Los Realejos
El Toscal

C/ El Toscal 7 
tel. 922 36 24 08

bettenhaus@hammerer.biz
 Open : ma t/m vrij 10:00-18:30 

doorlopend zaterdag 10:00-13:00

San Miguel
Las Chafiras

Avda. Claudio Delgado Díaz 23
Tel. 922 70 35 22

office-sur@bettenhaus.biz
 Openingstijden: ma t/m vrij 10:00-13:00 
& 15:00-18:30 - zaterdag 10:00-13:30

Wij spreken
Nederlands

en Frans

EXCLUSIEVE BELGISCHE BEDDEN
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KANTOOR LOS CRISTIANOS
C/ Lugano 4 - Residencial Vista Hermosa II, woning nr. 11
Los Cristianos - Tel: 922-79.95.48
abogados@egea-molina.com

Nederlandstalig advocatenkantoor Egea-Molina & Partners
Gespecialiseerd in Vennootschapsrecht, Burgerlijk,

Administratief en Erf- en Strafrecht, Urbanisatie- en Immobiliënrecht.
Meer dan 25 jaar ervaring.

KANTOOR PUERTO DE LA CRUZ
Avenida Familia Betancourt y Molina 10
Edf. Condal, entreplanta - 38400 Puerto de la Cruz
Tel: 922.386.039 - Fax: 922.371.158

Hilde Vandeputte - Tel. 922 38 60 39 - GSM 679 799 513
Email : hilde@egea-molina.com

• Begeleiding bij aankoop van onroerend goed en eventueel verbouwingen of bouwen.
• Gespecialiseerd in erfenissen/nalatenschappen.

Wij werken samen met uw Belgische notaris.
• Claimen van uitkeringen van verkeersongevallen.

www.zenproperty.es
info@zenproperty.es

+34 / 667 513 283
+34 / 610 057 942

 Viviane & William
Ref. 1123 Roque del Conde

Prijs 235.000 e

2

2

 75 m2 

 45 m2    

Puerto Colón - Playa de las Américas Open na 20.00 uur. Vrijdag en zondag gesloten.  629.459.201

Wat zegt men zoal in het Nieuwscafé... TEKST: LIBERT

Zonnige avonden... Zwoele nachten...

1   2 



TNT M
AGAZINE  Nr. 237 - Septem

ber 2019  |  11

C/ Las Artes 24, Local 3
LA CALETA

Keuken geopend van dinsdag tot zaterdag 
van 19.00 - 23.00 u.

Zondag en maandag gesloten.

Reserveren: 922 109 379

Belgische kwaliteit sedert 2003

Ook horecameubilair
Aussi meubles pour le horeca

info@lepetitbistrotlacaleta.com - www. lepetitbistrotlacaleta.com - Facebook : Le Petit Bistrot
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In El Sauzal wonen zes helden. Op 16 
september is het precies 53 jaar geleden dat 
een aantal vissers het leven heeft gered 
van tientallen mensen.

Deze dag in 1966 waarop zij, dankzij hun heroïsch optreden, 
de passagiers en de bemanning van de Spantax-vlucht van 
Tenerife naar La Palma van een gewisse dood hebben gered, 
staat bij deze lokale vissers in het geheugen gegrift.
Aan boord van het DC3-toestel zaten 22 passagiers en 3 
bemanningsleden toen het vliegtuig, door motorproblemen, 
in de omgeving van El Puertito (Sauzal) een noodlanding 
moest maken. De piloten kozen voor een landing op het 
water, liever dit dan een onzachte crash (met volle tanks) op 
de heuvelflank. De noodlanding slaagde wonderwel en 24 
mensen overleefden de klap op het water.
Door het kordaat en onvermoeid optreden van een aantal 
vissers uit Sauzal zijn er 24 personen levend uit het water 
gehaald. Eén passagier heeft het niet gehaald: Juan Ravelo. 
Zes vissers van toen zijn nu nog in leven en zullen worden 
samengebracht om de memorabele dag te herdenken. 
Augustín Ravelo, broer van de overledene, herinnert zich nog 

Zes helden

precies hoe hij afscheid nam van zijn broer. Nadien is er nooit 
contact gezocht van de verzekeringsmaatschappij of van de 
luchtvaartmaatschappij, zegt hij verbitterd.
De reddingsactie staat mij in het geheugen gegrift, zegt 
Augustín García Ravelo. De eerste persoon die wij aan 
boord trokken was een elfjarig meisje en daarna een dame 
en een heer. Twee anderen die niet meer in de boot konden 
plaatsnemen hebben zich ternauwernood aan de boord van 
de boot vastgehouden. De reddingsactie verliep uiterst snel; 
er waren zes boten in de omgeving aanwezig en gezamenlijk 
hebben ze 24 personen van de verdrinkingsdood kunnen 
redden.
Als Juan niet had gepanikeerd als hij uit het vliegtuig klom 
dan had hij het er levend vanaf gebracht. Jammer!
De redding was ook niet zonder gevaar voor de vissers. 
De kleine bootjes waren gevoelig om te kapseizen en het 
merendeel van de vissers kon niet zwemmen. De overlevenden 
werden nadien aan land opgevangen door de vissersfamilies; 
ze kregen koffie, cognac en droge kleren. Domingo Ravelo 
weet ons nog te vertellen dat hij een echtpaar met een baby 
aan boord van zijn vissersbootje aan land heeft geholpen 
zonder dat zij zelfs natte voeten kregen.
In 2015 heeft de gemeente El Sauzal deze helden op gepaste 
manier gehuldigd en werd er een tentoonstelling geopend 
met de naam “Homenaje a los pescadores de El Sauzal y 
culto a la aviación”. Tevens werd een monument onthuld en 
is er een film vertoond met de naam “De vlucht die nooit is 
teruggekeerd”. Zij mogen zich terecht ‘de zes helden van El 
Sauzal’ noemen. 
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Av. Palm Mar 60
Tel. 822 90 63 09

Open :
maandag-donderdag-vrijdag-zaterdag

16-23h, zondag 11-23h
Gesloten dinsdag en woensdag

• Mooi vernieuwd interieur
• Elke donderdag ts. 21-23 u.  

 LIVE MUZIEK
 hits jaren 60 en 70
• Belgische bieren van ‘t vat
• Lekkere huisbereide gerechten
• Wekelijks wisselende suggestie
• Live Belgische voetbalcompetitie
 op 2 tv´s

• Zaaltje max. 20 pers. te huur
   voor privé gelegenheden.

TE HUUR GEVRAAGD :
HUIS OP JAARBASIS

Tel. +32 488 63 66 50

SLIJPEN VAN
ALLE MESSEN
Tel. +32 488 63 66 50

Bouw- en
renovatie-

werken                             
Wenst u uw woning of handelszaak te verbouwen? 
Dan kan u op ons rekenen. Wij maken duidelijke
afspraken met u en maken een offerte op maat.
Dankzij een zorgvuldige planning voeren wij uw
verbouwingen uit binnen de vooropgestelde termijn
en volgens de afgesproken prijs en met garantie.  
Onze professionele ploeg met jarenlange ervaring
biedt volgende diensten aan:

Ruwbouw en afwerking - Betegelen - Isoleren
Loodgieterij - Elektriciteit - Water en aflopen
Muren bouwen - Gas installeren - IJzerwerk
Schilderwerk

Voor meer inlichtingen, belt u ons
en we maken een afspraak,
tel. +34 630 690 501

DOKTER
DRA. Ma VICTORIA MEYER

SPECIALIST IN
FAMILIE-

GENEESKUNDE
Huisbezoeken

OPEN :
maandag 9.30 - 13.30 en 17.00 - 19.00
dinsdag 9.30 - 13.30 en 17.00 - 19.00
woensdag  9.30 - 13.30
donderdag 9.30 - 13.30 en 17.00 - 19.00
vrijdag 9.30 - 13.30
zaterdag 10.00 - 13.00

Tel. 922 731 020 / 652 535 652
TEN BEL - Hotel Annapurna (Alborada)

Loc. 3 - LAS GALLETAS
mariavictoriameyer.mvm@gmail.com
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Vanaf 5 september : ALLE DAGEN OPEN

Dollar

KC

Av. José Antonio Tavio

Casa VivaHarley Bar

COSTA DEL SILENCIO
tel. +32 488 63 66 50

Isla Sol - Comida Libanesa - Tenerifehome - American Pizza - Rent-a-Car - Massagecenter M - Manolo - China Town - Veke - SorayaLa 3,60

Tralala      Den Engel - Moby Dick

Willy
Blue Note

Globe

bij Di

ELKE ZONDAG VAN

11 TOT 15 UUR

12,00e
Reservatie

verplicht

VANAF

19
UUR

Woensdag
18 september
vanaf 18 uur
15,00 euro

1/2 liter wijn
inbegrepen
Reservatie
verplicht

Vanaf 5 september :
ALLE DAGEN OPEN



16
 | 

 T
NT

 M
AG

AZ
IN

E 
 N

r. 
23

7 
- 

Se
pt

em
be

r 2
01

9

AlertCops is een app waarmee de politie 
kan worden gealarmeerd bij elk incident 
waarbij hulp moet worden geboden. 
Deze alarmdienst luistert naar de naam 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FFCCSE). Daarmee kan sedert einde 2014 
rechtstreeks contact worden gelegd met 
de hulpcentrale van de politie.

Met deze app kan een burger vanaf een smartphone op 
een eenvoudige en intuïtieve manier rechtstreeks een 
waarschuwing naar de politiediensten sturen, zodat hij snel 
en efficiënt kan worden geholpen.
De app is vrij eenvoudig te downloaden via de App Store (iOS) 
of Playstore (Androïd). De installatie vraagt een taalkeuze, 
jammer genoeg is het Nederlands niet geïmplementeerd. 
Je kan kiezen uit Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Russisch en Baskisch. Daarna moet je je registreren met je 
naam, DNI /NIE/paspoort en telefoonnummer. Dan nog even 
de richtlijnen aanvaarden en wachten op de activatiecode die 
toegestuurd wordt per SMS.
Vanaf dat moment kun je ofwel bellen met de politie, ofwel 
chatten in de taal die je vooraf hebt ingesteld. Uiteraard moet 
je de gps van je toestel inschakelen zodat de hulpdiensten je 
geografische positie kunnen vaststellen.
Het doel van deze app is de toegang tot de openbare 
veiligheidsdiensten voor resident en toerist te ver-
gemakkelijken. Op deze manier kan iedereen, ongeacht taal 
en gehoor- of stemhandicap, de staatsveiligheidsdiensten 
en -korpsen van de politie en civiele bescherming 
waarschuwen.
Er zijn een aantal voordelen aan deze applicatie.
Dit is het nieuwste communicatiekanaal tussen de burgers en 
de politie, als aanvulling op de bestaande kanalen. Iedereen 
kan met een smartphone de hulpdiensten oproepen. 
Anderstaligen krijgen een service aangeboden in hun eigen 
(!) taal en daardoor worden de responstijden zeer kort 
gehouden.
Het protocol vergemakkelijkt van meet af aan de interactie 
tussen informatie en respons, zoals de geografische positie 
van de oproeper en het soort incident. Daardoor kan er ook 
bijkomende hulp worden gestuurd, zoals bijvoorbeeld een 
ambulance, de brandweer, bergredding, een helikopter en/of 
de  civiele bescherming.
Personen met stem- en/of gehoorproblemen kunnen via de 
chatroom communiceren. De interactiviteit blijft ook daar 
bestaan.  Een applicatie die iedereen op zijn smartphone kan 
downloaden en die in vele gevallen een bevredigend resultaat 
zal geven, ook bij persoonlijke berovingen en overvallen.

App Alertcops
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Tel. 0034 922 777 747  -  0034 687 430 160
adriana@alliancetenerife.com (Nederlandstalig)

Ons kantoor is gelegen in C.C. San Eugenio.

Te koop :
3 slpk appartement
San Eugenio Bajo (Palmeras del Sur)
ref 3A3400
3 slaapkamers, 2 badkamers.
Bebouwd 100 m2
Terras 10 m2

e 297.000,- e 285.000,-
VERLAAGD IN PRIJS
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• Kapsalon • Pedicure • Podologie

Gemakkelijke toegang voor rolstoelpatienten.
C.C. CHAPARRAL (onder de apotheek)
Open : maa. - zat. van 10-20 u. - Tel. 922 786 883

Wij zorgen voor gezonde en
mooie voeten!
Eelt - Verhardingen
Schimmels

HEREN KAPSALON    DAMES KAPSALON   MEDISCHE PECICURE

C/Claudio Delgado 69
LAS CHAFIRAS

www.jealso.es   -   jealsosl@hotmail.com Tel. 922 736 072

- Kasten

- Keukens

- Badkamers

- Meubelen op maat

- Commercieel meubilair

- Afdaken

- Pergola’s

- Deuren

- Houtgravures

- Renovatie

- Herstellingen

Bar Dollar
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Laat u verrassen door onze huisgemaakte 
pizza’s en pasta’s (ook om af te halen) en 

typische Belgische gerechten!

El Trébol - COSTA DEL SILENCIO 
7 op 7 dagen open van 9.00 tot ..... 

GRATIS
GLAASJE FRUITSAP

EN EEN IJSJE

Iedere zondag vanaf 8 september
vanaf 10.00 tot 13.30 uur - Reservatie noodzakelijk

15,00 e, exclusief dranken

Muzikale omlijsting:
Klassiek pianist

Jorgé

Bar Dollar
IEDERE DONDERDAG

EN ZATERDAG
Tel. 699 35 16 94 (Patrick)
Tel. 602 29 43 10 (Eddy)
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Het astrofysisch observatorium op Tenerife 
werd in het leven geroepen in de vroege 
jaren ’60. Het ligt 2.390 meter boven 
zeeniveau in Izaña, een gebied van Tenerife 
dat over drie gemeenten is verspreid: La 
Orotava, Fasnia en Güímar. 

De eerste telescoop voor het bestuderen van zodiakaal licht 
(licht verspreid door interplanetair materiaal) werd in 1964 in 
dienst genomen.
De geografische locatie maakt, samen met de helderheid en 
de uitstekende kwaliteit van de lucht,  dat het Observatorio del 
Teide bijzonder geschikt is om de zon te bestuderen. Om deze 
reden is het de thuisbasis van de mooiste zonnetelescopen 
van Europa. Maar de doelstellingen van het observatorium 
zijn ruimer. Izaña is wereldleider in atmosferische monitoring 
en onderzoek naar klimaatverandering.

En precies op dat vlak werd een opmerkelijk gegeven 
verzameld. De CO2-concentratie in Izaña bereikt momenteel 
waarden van 3 miljoen jaar geleden. Het atmosferisch 
departement van Aemat (Agencia Estatal de Meteorología) 
registreerde in april 2019 een historisch record van 415 ppm 
(parts per million) kooldioxide (CO2). De waarnemingspost 
van Mauna Loa op Hawaï bevestigt deze trend.

Verrassend CO2-alarm

Emilio Cuevas, de directeur van het Atmosferisch 
Onderzoekscentrum in Izaña,  wees erop dat het jaarlijkse 
groeipercentage de afgelopen 35 jaar met 30% is versneld en 
momenteel 2,3 ppm/jaar bedraagt met een maximumtotaal 
van 416,7 ppm. In 1984 bedroeg de jaarlijkse stijging 1,8 
ppm/jaar. De jaarlijkse toename is nu verviervoudigd.
Dit betekent dat er een versnelde opwarming wordt 
geproduceerd in de atmosfeer. Het feit dat de drempel van 
415 ppm is overschreden, plaatst de wetenschappers op 
onontgonnen terrein voor de mensheid, omdat we nooit 
eerder een soortgelijk record hebben gemeten.
In dit verband zal het drie miljoen jaar duren om terug te keren 
naar een vergelijkbare CO2-concentratie in de atmosfeer van 
in een tijd waarin de mens nog niet bestond. Verwacht wordt 
dat de concentraties CO2 in 2020 verder stijgen om nadien 
langzaam te stabiliseren. Concentraties onder de 400 ppm 
zullen waarschijnlijk nooit meer voorkomen. De uitdaging 
is de concentraties te beheersen en ze niet verder te laten 
stijgen.
Het meten van de CO2-concentratie in schone lucht is niet 
eenvoudig en daarom zijn er wereldwijd weinig observatoria 
die dergelijke nauwkeurige metingen kunnen uitvoeren. 
Slechts dertig laboratoria en allen ze zijn gevestigd in 
verhoogde gebieden zoals Hawaï, Samoa, Tasmanië, de 
Zuidpool, Alaska of Tenerife, in gebieden ver weg van emissie- 
en verontreinigingsbronnen.
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BIJ SOFIE EN BART
Gelegen op de dijk onder restaurant Farola del Mar

C.C. Litoral 13 - PLAYA FAÑABE - ADEJE
Gesloten dinsdag en woensdag - Tel. 689 55 44 11

Belgische
voetbal-
competitie

bij ons
te volgen!

ONZE
SPECIALITEITEN:

• • • •

• Préparé

• Gamba’s

• Filet pur

CHAPÓ
GIN

+ de beste
cocktails

van het eiland

Maandag 16/09

tap-
biljart

toernooi
oM 15 uur

ZONDAGEN
1 SEPTEMBER

6 OKT - 3 NOV
van 11 tot 14 u.

met muzikale omlijsting.
15 euro p.p.
Kids 8 euro.

Reserveer tijdig!

IEDERE MAANDAGAVOND : LIVE OPTREDEN
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Enkele observaties over bossen en 
bureaucratie. 

Terwijl Nederland en België het met één hittegolfje moesten 

doen (of wanneer u dit leest misschien wel twee) blijft de 

temperatuur aan de kust van Tenerife de hele zomer ruim 

boven de 20 graden, ook ‘s nachts. Er valt al maanden 

geen drup regen, wat fijn is voor vakantiegangers maar wel 

bosbrandgevaar met zich meebrengt. Op Tenerife vond dit 

voorjaar een kleine brand plaats van “slechts” 0,1 hectare 

(1000 m2) en niet in dichtbegroeid gebied maar de brand 

was wel op een prominente plek in het Nationaal Park. Op het 

moment dat ik dit schrijf, is in de buurt van Vilaflor ook een 

bosbrand begonnen, die misschien nog in de kiem gesmoord 

kan worden. Op Gran Canaria heeft men meer pech. Er is 

net een enorme bosbrand in het noordoosten geblust maar 

er woedt een nog grotere brand in het noordwesten en één 

in Tejeda in het bosrijke midden van het eiland. Honderden 

hectares zijn in vlammen opgegaan en duizenden mensen 

hebben hun woning of vakantieadres moeten verlaten. 

Op Tenerife is het inmiddels tot nader order verboden om 

in de bergen vuurtjes te stoken of vonken te veroorzaken. 

Dit betekent dat er ook niet mag worden gebarbecued op 

officiële picknickplaatsen zoals die van Las Lajas. 

Over hitte gesproken: half augustus kwam de stoom uit mijn 

oren bij een overheids-instantie. Toen ik me een aantal jaren 

geleden als zelfstandige inschreef, koos ik voor de laagste 

sociale premie per maand. Dit hield onder andere in dat ik 

Een hete zomer

bij werkloosheid geen uitkering zou krijgen maar ik wist niet 

meer precies wat mijn rechten waren bij langdurige ziekte of 

een ernstig ongeval. In het kantoor van de Seguridad Social 

van Los Cristianos is het in augustus meestal niet zo druk 

dus ik ging het eens uitzoeken. Pal naast de ingang is een 

balie en ik stelde mijn vraag. De man met de opvallende neus 

die daar zat, gaf me geen antwoord maar een ticket met een 

nummer waarmee ik in de wachtruimte moest plaatsnemen. 

Na ongeveer twintig minuten was ik aan de beurt. Ik liep naar 

het bureau waar ik te woord zou worden gestaan en daar zat 

diezelfde man. Hij vroeg mijn paspoort, tuurde een tijdje op 

een computerscherm naar mijn gegevens en zei toen: “Dat 

onderscheid tussen een kale basispremie en uitgebreide 

sociale zekerheid bestaat al maanden jaar niet meer. Elke 

zelfstandige is sinds begin dit jaar verzekerd voor alles.” Heel 

fijn, maar had hij me dat niet meteen bij de ingang kunnen 

vertellen? Ik zei er maar niets van want ambtenaren houd ik 

liever te vriend. Zijn omslachtige manier van doen leverde in 

ieder geval deze informatieve anekdote op.  

Etteke de Boer

Den
Engel

HEROPENING
5 sept. vanaf 18 u. met
FLOSH en zijn band

• Op zaterdag
   opnieuw
   KARAOKE
   (vanaf 22/9)

• Specialiteit : exclusieve warme en
   koude tapas
• Alle dagen 7/7 open vanaf 13 uur.

Marc en Lieve heten u allen
van harte welkom!
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Canarische gerechten
in een nieuw jasje !

Av. Habana, loc 7B
C.C. San Telmo
Los Cristianos
Open : di-za : 16-22.30 u.
Zondag : 13-18 u. Maandag gesl.

Tel. 630 690 501
ansinarest@gmail.com

Kom onze specialiteiten, klaargemaakt met een twist, ontdekken!

Tel. 922 73 18 67 - C/ La Arena 13 - Las Galletas

Aanbieding : 2x1
Bij aankoop van 2 monturen

waarvan 1 met progressieve glazen,
ontvangt u een 2e set glazen gratis :

Zeiss, Hoya, Essilor.
Vraag in de winkel naar de condities.
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Teide by Night
Stelt u zich eens voor, op de derde 
hoogste vulkaan ter wereld, met 
een glas cava in de hand naar een 
adembenemende zonsondergang 
en magische sterren kijken met 
Teide by Night. 

Door de hoogte en geringe lichtvervuiling 
wordt de Teide gezien als één van de beste 
plekken ter wereld om sterren te kijken.
`1 van de meest unieke en gedenkwaardige 
ervaringen van je leven`, `Geen woorden 
kunnen beschrijven hoe bijzonder de sterren-
hemel werkelijk is`, `Van begin tot einde een 
fantastische en interessante avond`, dit is een 
greep uit de vele 5 sterren recensies van de 
Facebook pagina van Teide by Night.
Een van de sterke punten van de officiële 
Starlight “Teide by Night”-tour is dat er 
maar één taal per bus wordt gesproken, 
wat de sfeer er direct in brengt. In plaats 
van standaardteksten die haastig in allerlei 
talen worden afgeraffeld, krijg je al snel 
een wij-gevoel.  Zij nemen u mee naar het 
kratergebied van de vulkaan ´de Teide´, die 
op ruim 2200m hoogte ligt. Onderweg naar 
boven kunt u tijdens diverse stops genieten 
van de verbluffende uitzichten, de bijzondere 
natuur en de indrukwekkende, opgedroogde 
lavastromen, dit alles met de geweldige uitleg, 

persoonlijke anekdotes en een dosis humor 
van de enthousiaste gids, maakt de rit naar 
boven een feest. 
In het kratergebied ligt één van de hoogst-
gelegen restaurants van Tenerife, waar een 
stop wordt gemaakt voor het avondeten. 
U heeft hier de keuze uit een heerlijk tapas 
menu of u kunt à     la carte eten (beide 
zijn niet inclusief). Ook biedt het restaurant 
mogelijkheden voor gasten met speciale 
dieetwensen.  
Als de avond nadert, kunt u de zonsondergang 
bewonderen. Met de zee van wolken onder u 
en de intense kleuren die constant veranderen 
naarmate de zon langzaam ondergaat, maken 
dit natuurverschijnsel tot een onvergetelijk, 
romantisch moment, waar met een glaasje 
sprankelende cava op geproost wordt. De 
chauffeur en de gids zijn een geweldig team, 
zij zorgen ervoor dat iedereen voorzien blijft 
van een drankje en helpen met het maken van 
foto´s van dit panoramisch uitzicht.
Wanneer het volledig duister is, ervaar je 
een spectaculaire sterrenhemel zoals je hem 
waarschijnlijk nog nooit in je leven gezien hebt. 
De positie van Tenerife maakt het mogelijk 
om alle sterrenbeelden van de noordelijke 
hemisfeer te zien. De steelpan en andere 
bekende sterrenbeelden. De officiële Starlight 
gids geeft, met behulp van een krachtige laser 
pen, uitleg over de geheimen van de ontelbare 
sterren en constellaties. 

Wilt u ook graag mee met deze onvergetelijke tour,
neem gerust een kijkje op hun website

https://teidebynight.com
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TE KOOP

info@patenerife.com

1.800.000,00 Referentie: TERV0030

Voor open bebouwing met zwembad, 
omringd door het golfterrein met zicht 
op de zee en de haven.
Gemeente: San Miguel de Abona
Las Chafiras - Zone: Amarilla Golf
Opp. terrein: 5.000 m²
MET PROJECT EN LICENTIE.

BOUWGROND VOOR DE CONSTRUCTIE 
VAN MEERDERE VILLA’S

Slpk : 4 - Staat: Gerenoveerd
Privé zwembad
San Miguel - Las Chafiras
Zone: Amarilla Golf
Opp. bebouwd : 165 m²
Opp. terrein : 246 m²

SUPERPRIJS
vanaf 359.000,00 CHALET

Referentie: ADOV0102

PaTenerife
Inmobiliaria|Real Estate 677 467 873

Av. Bruselas N° 20 - Centro Comercial Playa Fañabé - local 159
38660 Costa Adeje
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www.acmuebles.com
Avda. Claudio Delgado Diaz, 53

LAS CHAFIRAS
Tel. 922 735 116 - info@acmuebles.com

Muebles
Auping nights, Better days

Hoogwaardige
kwaliteitsmeubelen
op maat sinds 1984
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Costa del Silencio,
zeer centraal aan de

bushalte van park Chayofita.

OP AFSPRAAK :
donderdag, vrijdag en zaterdag.

Tel. 0034 672 873 814

het kappershuisje

Uw
Nederlandstalige

kapper ‘Robin’
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info@mipisoentenerife.com
www.mipisoentenerife.com

Tel. 922 78 41 49 - 922 73 22 69
Calle Candida Peña Bello 14

Las Galletas

VERKOOP - BANKBESLAG
VERHUUR - RENOVATIES

ONDERHOUD
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Een taal spreken begint met woorden 
waarmee nadien een zin wordt gemaakt. 
Deze zin, hoe eenvoudig ook, is steeds het 
begin van een verstaanbaar gesprek.

aproximado benaderend, globaal, ongeveer,   

 approximatief, bij benadering, circa,  

 plusminus, pakweg, ruwweg, grosso modo

aproximarse in aantocht zijn, naderen

apto bekwaam, capabel, kundig, kunnen,   

 vaardig, in staat, bevoegd,  

    gerechtigd, begaafd, competent

apuntar opschrijven, aantekenen, noteren,   

 teboekstelling, aanwijzen,   

 aanstippen, aanwijzen, streven naar

apuntar a bedoelen

apunte noot, notitie, aantekening, nota, muzieknoot

apurado benard, gênant, pijnlijk, penibel, van   

 verlegenheid getuigend

apurar leegdrinken, opdrinken, uitdrinken

apuro hinder, penarie, benardheid, verlegenheid,  

 knelpunt

apéndice wormvormig aanhangsel, appendix,   

 blindedarm

apólogo fabel

apósito verband, zwachtel, kompres

apóstata afvallige, geloofsverzaker, apostaat

apóstol apostel; voorvechter, discipel

apóstrofo uitlatingsteken, afkappingsteken, apostrof,  

 weglatingsteken

aquel die, dat, degene, diegene

aquello dat, datgene, dat daarginds, zulks

aquenio dopvrucht

aqueroncia doodshoofdvlinder

aquí hier, alhier, hierzo, hierheen, herwaarts

arabesco arabesk

Arabia Arabië

arac ara, rijstbrandewijn

arado ploeg

arar ploegen, beploegen, omploegen

araña kroon, luchter, spin, spinnenkop

Nuttige Spaanse woorden die beginnen
met de letter ‘A’ (deel 8)

arañar openkrabben, schrammen

arbitraje arbitrage, scheidsgerecht

arbitrario arbitrair, eigenmachtig, willekeurig

arbusto struik, heester, gewas

arca ark, schrijn

arcaico archaïsch, verouderd, oud, ex, voormalig,  

 gewezen, vroegere

arce esdoorn, ahorn, aak

arcediano aartsdiaken

archiduque aartshertog

archipiélago archipel, eilandengroep, eilandenzee

archivero archivaris

archivo archief, bijlage

arcilita kleisteen

arcilla klei, leem

arcipreste hogepriester, opperpriester

arco boog, handboog, strijkstok, toog, ronding,  

 arcade, zuilengang

arco iris regenboog

SLOTENMAKER
Sleutel verloren of afgebroken,
wij kunnen u helpen.
Bel ons :
+34 637 118 574
Wij spreken Engels, Duits,
Spaans en Nederlands
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Belgische bakkerij BERNARDO
COSTA DEL SILENCIO   +34 669 879 939
Hier zijn wij open van 7.30-17 u. en dit alle dagen

ZATERDAG EN ZONDAG

vanaf 8 u. tot 11 u. (à volonté)

ONTBIJTBUFFET
Belgische pistoletjes, sandwiches, 

koffiekoeken, ontbijtgranen,

verschillende eitjes, rozijnenbrood,

stokbrood, yoghurt, koffie of thee,

verschillende soorten broodbeleg, enz…

EN ALLES VOOR

MAAR 6,85 euro.

    Kom eens langs en ontdek welke lekkernijen 

wij voor U hebben klaarstaan.

ELKE
ZATERDAGNAMIDDAG

van 14-16.30 u

PANNENKOEKEN
MET KOFFIE

AAN
3,50 e

ELKE WOENSDAGNAMIDDAGvanaf 13.30 uur tot
16.30 uur :

U kiest een gebakjeuit ons volledig assortiment!!

GEBAK
MET

KOFFIEAAN 3,50 euro.

Belgische bakkerij BERNARDO
PALM MAR   +34 650 221 280
Hier staan onze deuren open van 8 tot 18 u, ook alle dagen

Hier vindt U onze verschillende broodsoorten, pistolets, koffiekoeken en patisserie.

Alles van Belgische kwaliteit. Tevens hebben wij hier een zeer uitgebreide keuze

wat betreft onze ontbijtmogelijkheden, kom even zelf ontdekken wat hier

allemaal op het ontbijtmenu staat.

Voor de lunch kan er gekozen worden uit verschillende croques en een aantal warme 

bereidingen, of U kiest voor een heerlijk belegd broodje.

En in de loop van de namiddag kan U ook nog komen genieten van een patisseriegebakje 

vergezeld van een kop koffie of van een lekkere kop verse thee.

Men kan natuurlijk opteren om een lekker Belgisch biertje te komen degusteren

binnen in de zaak of op ons terras.

ER ZIJN ELKE WEEK OOK 2 SUGGESTIES TE VERKRIJGEN!

Alles wordt vers en à la minute bereid, dus soms moeten wij U om een klein beetje geduld 

vragen. Kom regelmatig eens langs en ontdek welke suggesties er op het menu staan!

100% Belgisch, op en top kwalitatief!
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EEN BEKNOPTE SYNTHESE UIT DE PERSBERICHTEN 
VAN DE VOORBIJE WEEK DIE EEN BAND HEBBEN MET 
TENERIFE EN DAARDOOR INTERESSANT EN RELEVANT 
ZIJN VOOR ONZE NEDERLANDSTALIGE LEZERS. 

** Wie zinnens is om zich biljetten aan te schaffen van een 
van de talrijke loterijen in Spanje schaft zich die best aan 
in de winkel van het brandstofstation La Chasnera langs 
de snelweg TF-1 in Granadilla de Abona; voor de vierde 
keer op rij kon de uitbating zich buigen over de uitreiking 
van een winnend lot met grote opbrengst, dit keer een 
lotje van de Lotería Nacional dat 300.000 euro opbracht.

** De zomer lokt heel wat residentiële toeristen naar het 
zuiden van het eiland en vooral naar de aantrekkelijke 
en ruwe zuidkust van Arico waar honderden mensen de 
voorbij weken hun tenten hebben opgeslagen en voor 
heel wat restafval hebben gezorgd; Antonio Álvarez wilde 
een afgelegen strand in Abades opruimen maar had nooit 
gedacht dat zijn stranddag zou eindigen met twee grote 
zakken vol met handdoeken, kompressen en gebruikt wc-
papier.

** Het gemeentebestuur van Santa Cruz blijft zich verder 
inzetten voor het behoud van vrij parkeren onder het 
Centro Comercial Meridiano waarover Carrefour Canarias 
en Carrefour España beweren dat de overeenkomst voor 
het gratis parkeren met de gemeente is verlopen en dat 
er nu geïnd zal worden aan alle bestuurders die er hun 
voertuig op de parkeerplaatsen stallen.

** De faculteit Gezondheidswetenschappen van de 
Universidad Europea de Canarias (UEC) mag zich 
binnenkort buigen over het eerste gesimuleerde ziekenhuis 
op de Canarische archipel dat zal gebouwd worden in La 
Orotava; dit gesimuleerde ziekenhuis zal beschikken over 
virtuele technologie waarbij het studenten van de faculteit 
in staat zal stellen om te leren omgaan met een bijna reële 
methodologie die hen beter voorbereidt op de uitoefening 
van hun beroep.

** Siam Park heeft opnieuw geschiedenis geschreven door 
voor het zesde jaar op rij de TripAdvisor’s Traveller’s Choice 
Award te ontvangen voor ‘s werelds beste waterpark; 
deze erkenning draagt bij aan een lange geschiedenis 
van prijzen die de kwaliteit en uitmuntendheid van de 
faciliteiten onderscheiden van het themapark dat jaarlijks 
meer dan drie miljoen bezoekers over de vloer krijgt.

Kort berichten
** De Asociación de Empresarios de Playa de Las 
Américas y Costa Adeje (Aepaca) eist reeds langer dat er 
bewakingscamera’s worden opgehangen in de openbare 
ruimten van het uitgaansgebied Las Verónicas en het 
winkelcentrum Starco, een van de populairste plaatsen 
voor toeristen in het zuiden die tot in de vroege uurtjes 
leven en vertier brengen; de handelaars benadrukken het 
afschrikkende karakter van de camera’s tegen overvallen 
in de omgeving, maar tot dusver is er geen politieke wil 
om aan deze vraag te voldoen.

** De twee grote werken die het Ministerie van Onderwijs in 
het zuiden heeft gepland zullen in de eerste helft van 2020 
een feit zijn; het nieuwe instituut Guaza, dat in aanbouw is 
in Parque La Reina (Arona) en momenteel reeds 17 jaar in 
geprefabriceerde modules doorgaat, en het geïntegreerd 
centrum voor beroepsopleiding in Adeje, dat jongeren 
toegang zal geven tot de beroepsopleidingscursussen en 
de cursussen ter voorbereiding op de werkgelegenheid, 
hebben een gezamenlijke investeringswaarde van 10 
miljoen euro.

** De invasieve ondergrondse termieten (Reticulitermes 
flavipes) die in La Laguna geconcentreerd zijn over drie 
gebieden (Tagoro, Juan Marquez en Valle de Guerra) 
breiden uit, naderen gestaag het grootstedelijk gebied en 
doet de nodige alarmbellen rinkelen; de burgemeester van 
La Laguna, Jose Luis Hernandez, heeft zijn bezorgdheid 
geuit over de uitbreiding van deze insectenplaag, die 
volgens schattingen van technici van de Canarische 
regering uit meer dan een miljard termieten bestaat, 
verspreid over ongeveer 500 kolonies in Tacoronte en La 
Laguna.

** De dienst Veiligheid van de gemeente Arona heeft 
in samenwerking met de Policía Local een vijftigtal 
parkeerplaatsen aan de Avenida Juan Carlos I in Los 
Cristianos (tegenover de centrale bushalte) vrijgemaakt 
die tot nu toe bezet waren voor de verkoop van 
tweedehandsvoertuigen; handelaars en bewoners in de 
ruime omgeving klaagden reeds jaren bij diverse overheden 
over deze praktijken die in strijd zijn met de verordening 
tot de regeling van het gebruik en de bezetting van het 
publieke domein en de verkoop/promotie van voertuigen 
op openbare plaatsen uitdrukkelijk verbiedt.

** Aena investeert meer dan 1,2 miljoen euro in de 
geluidsisolatie van woningen in de omgeving van de 

GUY DEVOS
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“Op zoek naar een heerlijke maaltijd
om nog meer van je vakantie te genieten?
Kom en proef onze heerlijke vers bereide

gerechten met een Belgisch/Italiaans karakter.”

Elke open van 13h. tot 22h.

Adres: Avenida de colon 3, 38660 Adeje
FB: Beachvalleytenerife

luchthaven Los Rodeos, 
in het noorden van 
Tenerife; momenteel zijn 
er 2.444 eigendommen 
die zijn opgenomen in het 
akoestische isolatieplan 
van de luchthaven, wat 
overeenkomt met 2.201 
wooneenheden in La 
Laguna, 113 in Tacoronte 
en 130 in Tegueste.

** Een paar weken geleden 
heeft de Spaanse krant El 
Mundo het zeezwembad 
Charco de la Laja, gelegen 
in de gemeente San Juan 
de la Rambla, op nummer 
één gerangschikt op de 
lijst van ‘mooiste en beste’ 
natuurlijke zwembaden in 
Spanje; een inwoner uit 
San Juan de la Rambla 
heeft het krantenartikel 
van zijn sokkel geblazen 
door de andere kant van 
de medaille te tonen, 
namelijk het gebrek aan 
onderhoud en slechte 
weersomstandigheden 
welke deze site tot een 
gevaarlijke plaats maken.

** Door slechte weers-
omstandigheden zijn er 
opnieuw een aantal vluchten 
vanaf de noordelijke luchthaven Los Rodeo afgeleid naar 
Tenerife Sur; de slechte zichtbaarheid wordt veroorzaakt 
door laaghangende wolken en omdat de luchthaven niet 
beschikt over de meest moderne landingsapparatuur (ILS) 
moet er gedevieerd worden naar andere luchthavens.

** Tenerife is de beste locatie in Spanje voor de ontwikkeling 
van digitale kunst en dit wordt versterkt door de jaarlijks 
wederkerende TLP-beurs die voor de 21ste keer doorgaat 
in het Recinto Ferial in Santa Cruz; het eiland biedt 
belastingvoordelen, institutionele ondersteuning, een hoge 
levenskwaliteit en unieke werkgelegenheidsmogelijkheden 
aan bedrijven die zich op de Canarische Eilanden willen 
vestigen.

ALLE LASWERKEN
BESCHERM UW EIGENDOM

Alle types veiligheidstralies, ook in roestvrij staal.
Relingen, omheiningen, gegalvaniseerde 

schaarhekken.
Open maken van sloten.

BEL WERNER :
639 93 11 66 - 922 73 48 67
Email : tenerifewerner@gmail.com

COSTA DEL SILENCIO



34
 | 

 T
NT

 M
AG

AZ
IN

E 
 N

r. 
23

7 
- 

Se
pt

em
be

r 2
01

9

Lillo : 637 866 156
Email: lillomanitas@gmail.com - C/ Morritos Alto n° 36 - 38626 BUZANADA - Arona

Frans-Belgische onderneming gespecialiseerd in snelle
service bij reparaties voor particulieren.

 

ALLE VERBOUWINGEN EN
HUISHOUDELIJKE REPARATIES

DECO MANITAS

Cafe-Restaurant FABIOLA

SHOPPING CENTER TEN-BEL
COSTA DEL SILENCIO -Tel. 673 117 186
Zondag gesloten.

• Belgische bieren van ‘t vat   • Sangria’s en cocktails
• Stoofvlees en vol-au-vent   • Fondue Mixte
• Steaks van topkwaliteit   • Chateaubriand Deluxe
• Paella Valenciana   • Tongrolletjes op Oostendse wijze

Tenerife Fabiola
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Brexit, gedwongen of niet, heeft nog geen 
effect op het aantal Britten die Arona 
als de toeristenplaats bij uitstek hebben 
gekozen. De statistieken spreken boekdelen 
en zijn het ontegensprekelijke bewijs dat 
zij een aandeel hebben van 46,1% van alle 
toeristen.

De gemeente verbetert de toeristische cijfers voor 2018, maar 
ligt onder het regionale gemiddelde van 10%, ondanks de 
toename van het aantal bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk 
met 5,5%.
Van alle stranden binnen de gemeente Arona is Playa Las 
Vistas het meest populaire en meest bezochte strand.
Volgens de laatste statistieken van Turismo de Tenerife 
heeft Arona in de eerste vijf maanden van 2019 in totaal 
638.879 bezoekers ontvangen, dat is 2,8% meer dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Daarvan waren er 294.625 Britse 
bezoekers, of 15.229 meer dan in dezelfde periode vorig 
jaar.

Britten alom aanwezig in arona

De andere nationaliteiten die Arona doet groeien in het 
toeristisch marktaandeel zijn de Nederlanders met 4,4% 
en de Ieren met een groei van 15,2% die met 3.457 naar 
Arona kwamen. Arona ontving dit jaar ook meer Italiaanse 
(+382), Finse (+241), Noorse (+2.814) en Deense (+1.867) 
toeristen. Vier nationaliteiten die goed zijn voor gemiddeld 
3,6% van het totale aandeel van de bezoekende toeristen.
Ook de Russen stegen met 18,2% of 1.269 bezoekers 
meer dan in 2018 en de Oostenrijkse markt verbeterde haar 
aandeel met 5,5%.
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Bestellingen op telefoonnummer : 674 572 621 of per email : boonen.natasja@gmail.com
Open: maandag - zaterdag 8.30-13.30 u. - Facebook : Delibel market.

• Wekelijkse invoer verse charcuterie uit België.

• Dagelijks verse huisbereide préparé, gehakt, braadworsten, bereide gerechten. 

• Verse vleeswaren op bestelling. Specialiteit: Belgisch wit blauw dikbil ras. 

• Steeds verkrijgbaar op bestelling: vers vlees, gourmet- & fondueschotels,
   koude vlees- en visschotels, luxeschotel en tapasschotel.

Delibel Market
Charcuterie  -  Traiteur

C/ Atenea 29 
COSTA DEL SILENCIO

Oude locatie Flamingo,
zijstraat Dollar.
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Local 13 Edificio Karma
Calle El Cardón,

Madroñal de Fañabe

• Vers fruit en groenten
uit Tenerife

• Delicatessen

• Wijnen

• Verse fruitsappen

De wandeling gaat langs een van de minst bevolkte gebieden van het eiland, met veel 
restanten van de eertijdse grotwoningen, die met de dicht beboste omgeving, de diepe kloven 
en de terrasvormige landbouwgronden symbool staan voor het “verborgen” Tenerife.

Na een uurtje rijden over de TF-1 richting Santa Cruz en verder naar La Laguna, verlaten we de drukte van de grote steden 
voor het landelijke Las Canteras. Hier slingert de bergweg langs een aantal uitkijkpunten naar het gekende Cruz del Carmen, 
startplaats van de wandeling. Via een kronkelende brandgang stappen we door de uitgestrekte laurisilvabossen, temidden 
hagen van varens en korstmossen, die wijzen op een excelente luchtkwaliteit.
Alle zintuigen worden aangesproken: ruikend en proevend van de verse mandarijnen en vijgen, kauwend op venkelzaadjes 
of een gekneusd eucalyptusblad met een geur van hoestbonbons en gevolgd door zwermen kwetterende vogels bereiken we 
een hellend pad met een prachtig uitzicht over de noordkust van Punta del Hidalgo en de ingedommelde dorpjes Batán en 
Chinamada. Nu wacht een afdaling naar Las Carboneras, om er te genieten van een lekkere potaje de verduras (Canarische 
groentensoep) met een portie frisse geitenkaas en een heerlijk wijntje van de plaatselijke boer. Inmiddels zijn we een viertal uur 
onder weg en is het stilaan tijd om de lijnbus te nemen voor de terugrit naar het vertrekpunt Cruz del Carmen.

Het Mercedes gebergte :
een stukje ongerept Tenerife
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Local 14 Edificio Karma - Calle El Cardón, Madroñal de Fañabe
Info : 922 717 958 - Open : ma - za 10-18 uur. Zondag gesloten.

Voor levering (for deliveries)

Bars - Restaurants - Hotels

Info : 922 717 958 - 696 22 32 96

NIEUWE OPENINGSUREN:
Maandag-vrijdag :

10 - 19 uur

Zaterdag :

9 - 14 uur

Zondag gesloten.

Het Mercedes gebergte :
een stukje ongerept Tenerife
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Ma - vrij : 10 - 20 u. - Za : 10 - 14 u.
Zon. gesloten

BINNENHUIS • TERRAS • EETKAMERS • SLAAPKAMERS • DECORATIE

ONMIDDELLIJK GELEVERD • ALLE MEUBELEN IN STOCK

Wij danken als onze klanten voor hun jarenlange vertrouwen !
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Ma - vrij : 10 - 20 u. - Za : 10 - 14 u.
Zon. gesloten

BINNENHUIS • TERRAS • EETKAMERS • SLAAPKAMERS • DECORATIE

ONMIDDELLIJK GELEVERD • ALLE MEUBELEN IN STOCK

Wij danken als onze klanten voor hun jarenlange vertrouwen !
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SHOP and SHOWROOM: Av. Modesto Hernandez Gonzalez, Nave 25 - Las Chafiras
Tel. 0034 922 736 448 - www.muebleschic.com - email : muebles.chic25@gmail.com

                   : Muebles CHIC - Open : maandag tot vrijdag 10 - 19 uur  Zaterdag 10 - 14 uur

Wij spreken Engels, Spaans en Frans.

Bij Muebles CHIC hebben we een zeer uitgebreide keuze aan sofa’s en sofabedden, 
inclusief ons nieuwe gamma vuilafstotende stoffen die tevens resistent zijn tegen het 
krabben van katten. Verschillende modellen en kleuren in stock om onmiddellijk te 
kunnen leveren.

Wij maken ook gordijnen en zonneblinden op ieders maat. Wij komen thuis bij u alles opmeten en zorgen 
ook voor de plaatsing. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.
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Sedert 1998 vertoeven we vaak op de 
Canarische eilanden, vooral om er te gaan 
wandelen. Tenerife is daarbij ons favoriete 
eiland geworden omdat we er sedert 2017 
een eigen stekje hebben. Wij spenderen er 
nu jaarlijks een 50-tal dagen en dus vroegen 
wij ons twee jaar geleden af: Zouden wij 
heel Tenerife kunnen rondwandelen door 
zo dicht mogelijk langs de kust te blijven? 

Waarom niet? Dus met stukken een beetjes en telkens we 
er zijn proberen we een nieuw stukje kustlijn af te stappen, 
te verkennen en in kaart te brengen met tekst, uitleg en 
fotoverslag.
De volledige omtrek van Tenerife is 342 km. Het grootste 
deel van de kustlijn van het eiland is redelijk bewandelbaar, 
maar veel stukken in het noorden en in de bergen zijn 
minder toegankelijk. Het contrast op Tenerife is groot. Het 
droge zuiden met zijn vele barranco’s, het ruige maar groene 
noorden en de meest woeste kusten van het Anaga- en 
Tenomassief. Je kunt wel stellen dat er een grote diversiteit is 
qua kustlijn op Tenerife en vooral qua toegankelijkheid van de 
wandelpaden langs de kust! 
De stukken kust die moeilijker bereikbaar zijn proberen we 
dan af te stappen waar de wandelpaden het dichts bij de 

Rond Tenerife te voet

kust gelegen zijn, zonder daarvoor risico’s te nemen inzake 
veiligheid natuurlijk! 
We zouden dus graag op een dag kunnen zeggen: We hebben 
heel Tenerife rondgewandeld!  Maar het is een meerjarenplan 
hoor, het hoeft niet in 1 keer! We hebben tijd!
Wie ons wil volgen over de stand van zaken is altijd welkom in 
onze wandel-community op Facebook: Tenerife te Voet, waar 
trouwens ook veel ervaringen van andere wandelaars op te 
vinden zijn!
Wandelgroeten, Manuela & Marc.
PS: De teller stond op 1/09/2019 op 165km. Nog 177 te 
gaan! We zijn dus bijna aan de helft!
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Open Noorden: ma-vrij van 9-19 uur. Zaterdag van 10-14 uur.                               Open Zuiden: ma-vrij van 10-19 uur. Zaterdag van 10 tot 14 uur.

Nieuwe afdeling barbecues Weber en Broil King

transport lierman

 - Transport per kg
   of volume
 - Pakjesdienst
 - Autotransport
 - Douaneformaliteiten

J.C. Lierman - Import, export, transport

Email :
lierman.dollar@gmail.com

a.j.c.all.import.export.s.l@gmail.com
     

Tel. 0034 602 618 919
00 34 608 639 860

Wij zijn gestopt met de uitbating
van de Dollar maar onze

TRANSPORT SERVICE ZETTEN WIJ VERDER!!

Tenerife - België - Frankrijk -
Nederland - SPANJE
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G A R D E N
D E S I G N
TENERIFE

Open Noorden: ma-vrij van 9-19 uur. Zaterdag van 10-14 uur.                               Open Zuiden: ma-vrij van 10-19 uur. Zaterdag van 10 tot 14 uur.

TENERIFE NOORD:
Santa Úrsula (centrale)

C/Til n° 7 (naast nieuwe Lidl)
Tenerife

Tel. 922 30 20 60

TENERIFE ZUID:
Las Chafiras

Nave 4B
(naast Merkamueble)

Tel. 922 735 363

Parasols van Zwitserse
kwaliteit. Nieuwe 

collectie Glatz 2019

Nieuwe collectie Hartman 2019!

www.garden-design.es
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Drones zijn de absolute toekomst op 
veel toepassingsgebieden. Denk maar 
aan film- en fotografie, aan bewakings- 
en observatieopdrachten, aan een resem 
van transportmogelijkheden, aan de 
hulpverlening en nog veel meer.

Een drone is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord dat op 
afstand wordt bestuurd. Kleinere toestellen worden in line of 
sight bestuurd, grotere professionele drones kunnen bestuurd 
worden vanaf om het even welke plaats op aarde. 

Op Tenerife zijn reeds twee drones in gebruik bij de hulp- 
en reddingsdiensten en wordt er een derde apparaat aan de 
vloot toegevoegd. Deze drone van de nieuwste generatie heeft 
een grotere autonomie en maakt het mogelijk om langere 
zoekacties uit te voeren. Deze is ook inzetbaar in stedelijke 
gebieden, en dat is een bijkomend voordeel.
Dit apparaat is vervaardigd door Aeronautica SDLE in opdracht 
van het grootstedelijk gewest die aan de bestelling enkele 
specificaties heeft  toegevoegd. Zo moest de drone een 
vliegautonomie hebben van 40 minuten en een actieradius 
van 20 kilometer. Bovendien moest hij inzetbaar zijn in 
stedelijke zones, wat de andere twee drones niet kunnen.

Nieuwe drone

De nieuwe drone-eenheid in de hoofdstad zal naar verwachting 
deze zomer operationeel zijn. Tegen die tijd moeten er vijf 
personen van het droneteam opgeleid zijn om het nieuwste 
exemplaar probleemloos te bedienen. Twee ambtenaren van 
de civiele bescherming, twee vrijwillige brandweermannen en 
een agent van de lokale politie zullen, tegen het begin van de 
zomer, het vliegen op zich nemen.
Zaida González, plaatsvervangend burgemeester van Santa 
Cruz en schepen/wethouder zei tijdens de presentatie dat 
het nieuwe apparaat voldoet aan de behoeften van de civiele 
bescherming en de hulpverlening in het algemeen en gaat 
een stuk verder dan de prestaties van de gebruikelijke drones 
voor commercieel gebruik.
De toepassingen van deze luchtmacht zijn onder andere 
zoek- en reddingsoperaties, snelle detectie en monitoring 
van branden, de locatie van ongevallen op moeilijk bereikbare 
plaatsen en ondersteuning in geval van natuurrampen. Tot nog 
toe was de eenheid betrokken bij het zoeken naar mensen en 
het inschatten van geologische potentiële risico’s.
Een recente toepassing was de beoordeling van het ongeval 
in Los Campitos, waar een auto gevaarlijk over een afgrond 
hing en een van de drones werd ingezet om te beoordelen of 
de auto wel aldan niet naar beneden zou vallen. Een andere 
inzet was de zoektocht naar Doña Donato Rosa, die deze 
week verdween in El Médano.
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Av. Jose Antonio Tavio 10
Costa del Silencio
Tel. +34 672873814
Facebook: Tasca Bernie

Open in september :  Woensdag t/m zondag vanaf 17 u.
Open in oktober: Woensdag en zondag vanaf 13 u. - Donderdag t/m zaterdag vanaf 17 u.

Keuze uit 30 
verschillende tapas!

Iedere week nieuwe tapas suggesties.
5 tapas zijn ruim voldoende

voor 2 personen.

Diverse maaltijden :
Varkenshaas, Steak, Balletjes in 
tomatensaus, kipfilet, Stoofvlees, 

Schnitzel, Bokworst, Shoarma
schotel, Saté schotel, Hamburger
Tasca Bernie, Scampi diabolique, 

Spaghetti.

Suggesties :
Indonesische rijsttafel

Kaasfondue
Gourmet!

3 dagen op voorhand
reserveren.

Wij hebben

verse vis
van de dag

   Graag een dag op
voorhand reserveren.
100% vers!

Vrijdagavond 27 september :

LIVE MUZIEK
van Beat drops
Super getalenteerd allround duo!  
Menu 15 euro pp :
Vleesspies van: ossenhaas,
varkenshaas en kipfilet.
Frisse salade en verse frieten!
Verrassend dessert van de chef!
Op reservatie!!!!
Aanvang 19H

Wij organiseren zelf

PRIVE EXCURSIES
over gans het eiland.

Max. 4 personen.
Meer info in de Tasca.

Nieuw op bestelling :
verse salades van

gerookte makreel, kipkerrie,
ei, hamprei, aardappel,
tonijn en filet american

mild of picant!

Donderdag 31 oktober:

Halloween party
met live muziek
en speciaal
Halloweenmenu
19.95 euro p.p. - Op reservatie!
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KORTIN
GS-

BONNEN

HONDERDE
N

GRATI
S

IN UW BUURT

Raadpleeg dagelijks onze app

voor de laatste nieuwe kortingcoupons

NIEUW In Tenerife Sur

Download GRATIS
vanaf 16 september

onze app
‘Wow Tenerife’

en win één
van onze
prachtige

prijzen
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de FaOPJES VANM
Al de 5e keer.
Germain, den taxichauffeur, zegt tegen zijn vrouwelijke 
cliente : Wilt gij nu eens iets weten, u bent al de vijfde 
zwangere vrouw die ik deze week naar Antwerpen breng. 
Hierop zegt de vrouw: A.u.b, zeg, ik ben helemaal niet 
zwanger zenne. Ja dat weet ik, zegt de taxichauffeur, 
maar we zijn ook nog niet in Antwerpen hé mevrouw.

50e huwelijksverjaardag.
Een koppel viert zijn 50e huwelijksverjaardag. Hun kalmte 
is altijd al het gespreksonderwerp geweest in het dorp. 
Men zei altijd: Wat een vredig en verliefd koppel is dat 
toch. De lokale journalist Antoine beslist dus om een 
reportage te maken over het koppel om zo het geheim 
van hun huwelijk te ontdekken. Awel, zegt de echtgenoot, 
dit gaat terug tot onze huwelijksreis. We bezochten de 
‘Grand Canyon’ en beslisten die te doorkruisen op de rug 
van een ezel. We waren nog niet ver weg toen de ezel van 
mijn vrouw struikelde. Mijn vrouw zei op een rustige toon: 
“Eerste keer”. Ze trok haren ezel terug recht en we stapten 
verder. Na een paar honderd meter struikelde dienen ezel 
opnieuw. Toen zei mijn vrouw op een kalme toon: “Tweede 
keer”. Ze trok haren ezel terug recht en we stapten verder. 
We waren nog geen 500 meter verder toen haren ezel voor 
de derde keer viel.Toen trok mijn vrouw, nog steeds heel 
rustig, hare revolver en schoot den ezel dood. Hierop heb 
ik mij heel kwaad gemaakt en haar toegeschreeuwd wat ik 
dacht van de manier waarop ze dat beest had behandeld. 
Ze keek mij in de ogen en antwoordde op kalmte toon : 
“Eerste keer”. En sindsdien zijn we gelukkig.

Amaai, per ongeluk.
Op ne maandagmorgen laat de werkvrouw van mijnheer 
Gustaaf een heel mooie vaas vallen tijdens haar poetswerk. 
Mijnheer Gustaaf is razend en brult heel hard : Het is toch 
nie waar hé, wat doede gij nu toch? Dat is een vaas van 
1635. Hierop zegt de poetsvrouw : Oef! Daar ben ik blij om. 
Ik dacht effekes dat het een nieuwe vaas was.

In het tweede studiejaar.
Meester Gilbert leert de leerlingen Nederlandse woorden 
die men “on” beginnen. Meester Gilbert zegt dat alle 
woorden die met “on” beginnen een negatieve betekenis 

hebben. Bv. : onvoorzichtig, ongezond, onzin... En vraagt 
meester Gilbert, wie van jullie kent nog een voorbeeld van 
een negatief woord dat met “on” begint? Marieke steekt 
hare vinger op en zegt : “Onderwijs”.

Nen talenknobbel.
De Paul en de Luc zitten samen iets te drinken. De Luc 
zegt : Ik ben nen echten talenknobbel. Ik spreek alle talen 
van de wereld behalve Chinees. Allez, zegt de Paul, dat kan 
toch niet, hé Luc. Spreekt gij bijvoorbeeld Zweeds? Nee, 
zegt de Luc, Zweeds dat is Chinees voor mij.

Op de goldclub.
De Karel en de Stanley gaan golfen aan het zeeke in 
België. Voor hen spelen twee dames, maar heel traag. En 
de Karel zegt: Stanley, ik ga eens vragen of we niet mogen 
voorsteken. Maar de Karel was nog sneller terug dan de 
wind. Amai Karel, zegt de Stanley, gij bent zo rap terug. 
Ja, zegt de Karel, da’s nie moeilijk, die twee dames dat 
zijn mijn vrouw en mijn aanhoudster. Oei, zegt de Stanley, 
dat is wat anders, dan zal ik het maar eens gaan vragen 
zeker. Maar de Stanley was nog rapper terug. Gij bent zo 
rap terug, zegt de Karel, hoe komt dat? Ja, nie moeilijk, dat 
zijn mijn vrouw met mijn aanhoudster.

De koop van zijn leven.
De Michel heeft nieuwe schoenen nodig en gaat er speciaal 
voor naar Brussel in de galerie Marie-Louise. Hij vindt er 
een heel mooi paar en hij mompelt zo van : Die schoenen 
zijn gegoten aan mijn poten. Thuis gekomen gaat hij op 
de rand van het bed zitten, doet zijn nieuwe schoenen 
aan en roept naar zijn vrouw Maria : Kom nu toch eens 
kijken, zelfs mijne piemel kijkt naar mijn schoenen, zo 
schoon. Awel, zegt Maria, Michelleke ge hadt beter een 
klak gekocht.

Verkeerslicht.
Een vrouw komt bij de psychiater en zegt: Oh, dokter, 
mijn man denkt dat hij een verkeerslicht is. Laten we 
maar eens kijken wat we daar aan kunnen doen, zegt de 
psychiater. Breng hem maar binnen. Maar de vrouw zegt: 
Even geduld, dokter, hij staat nog op rood.
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1-VI3-1668 - Villa
3 slaapkamers – Chayofa
€ 345.000

1-BU3-1788 - Bungalow
3 slaapkamers – Los Cristianos
€ 269.950

Koop nu uw

zonnewering

Avd. Santa Cruz, n° 38 - San Isidro, Granadilla

Tel. : 606 124 172

GiGi
VERKOOP EN VERHUUR VAN APPARTEMENTEN,

EXPERTISE, VERTALING DIENST,
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN,

TRAFICO - NIE - NOTARIS,
VOLLEDIGE BEGELEIDING IN UW EIGEN TAAL

AUTOVERHUUR
EXCURSIES NAAR LORO PARQUE, JUNGLE PARK,

TEIDE, MASCA,...

AUTOVERHUUR EN VASTGOED PALM MAR
Av. El Palm Mar 66 - tel. +34 922 74 89 36

AUTOVERHUUR CHAPARRAL
C.C. Chaparral 355 - tel. +34 922 73 18 05

VASTGOED CHAPARRAL
C.C. Chaparral 321 - tel. +34 922 73 41 51

info@gigirentacar.es
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TNT 1219 -  Te huur op jaarbasis studio (450 € per 
mnd), app. 1 slpkmr (550 € per mnd) - Beide gelegen in 
Primavera Costa del Silencio  - Tel : 0032 475632507 - 
e-mail: info@chaletskoksijde.be

TNT 1219 - Te huur lange termijn (1j min) Las Galletas, 
Edf Alborada, appt 1 slpk, zeezicht, gerenoveerd en 
ingericht - 680€/mnd, info : 0034 680 136 447 

TNT 1019 - ROCAS DEL MAR (Costa del Silencio) : 
appartementen frontaal zeezicht en appartementen 
met zijdelings zeezicht voor 1-4 pers. TV Vlaanderen, 
internet inbegrepen. Prijs vanaf 40 euro/dag. Tel. 
00 32 475 431728 - of : rocasdm@hotmail.com 
- www.coconuttravel.be/nl/reizen/rocas-del-mar-
appartementos?filter=Europa

TNT 1219 - Te huur lange termijn (1 j min) Las Galletas, 
Edf Alborada, appt 1slpk, zijdelings zeezicht, volledig 
gerenoveerd en ingericht - 680€/mnd, info : 0034 680 
136 447 

TNT 0320 - Kamers te huur op korte en lang termijn, 
Costa del Silencio -  mogelijkheid met ontbijt. Info 
0034 649 957 045 - ook whatsapp - mail:aidaquick@
hotmail.com

TNT 0320 - Te koop/te huur garages en lokaal/trasteros.
Opbergruimtes en fietsstallingen voor overwinteraars. 
Info 0034 649 957 045 - ook whatsapp.mail:aidaquick@
hotmail.com

TNT 0420 - Los Cristianos - Comodoro - 1slpk 
hoekappartement met zicht op zee, Teide en zwembad 
Volledig vernieuwd, alle comfort aanwezig, keukengerei 
alle linnen TV Vlaanderen. - Tel 0034/642 123 785 of 
wernerdemey@hotmail.com

TNT 0620 - Primavera, Ten Bel, Las Galletas, 
appartement 1 en 2 slpk, voll. vernieuwd, alle 
comfort, TV Vlaan. met grootbeeld, inloopdouche, 
diepvries + frigo, elektr. kookvuur, ruime living, 
lakens, handdoeken, 2 min. loopafstand winkels 
en bushalte. 5 min. van de zee en centrum, 1 
gelijkvloers met 1 slpk en 1 op 1e verdieping 
met 2 slpk. Huur variabel volgens bezetting en 
periode. Alsook gelegenheid tot aankoop. Inl. tel. 
0032 (0) 495 83 13 24

TNT 1119 - Maravilla. 2 grote app. te huur met 2 
slaapkamers, volledig gerenoveerd en alle luxe 
is aanwezig. Wasmachine, vaatwas, droogkast, 
enz...TV vlaanderen groot beeld. Met zeezicht en 
zwembadzicht. Zon verzekerd. Januari tot maart 
reeds verhuurd. Aan lage prijs, lange verhuur 
mogelijk ,vanaf 1 maand korting. Voor info en 
foto’s +32/475707137

TNT 1119 - Adeje  San Eugenio  VILLAMAR : 
vernieuwde studio met alle comfort, vaatwas, 
wasmachine en droogkast,  lakens, handdoeken, 
TV Vlaanderen, Internet. Zon- en zeegericht. Tel : 
0032 476/59 21 38 of sabine@jacxsens.be

      

TE HUUR TE KOOP

DIENSTEN

VARIA
TNT 0120 - Een toonaangevende keten van 
dames modezaken op de Canarische Eilanden 
is op zoek naar gezellige en gemotiveerde 
verkoopmedewerkers op de Canarische Eilanden. 
Full- en parttime posities zijn beschikbaar 
met volledig contract. Kandidaten spreken 
Nederlands/Engels en beschikken over uitstekende 
mensenkennis. Stuur je CV naar gestion@
alparadise.com of bel ons op +34 822 20 20 55.

TNT 1220 - Tolk nodig bij politie, rechtbank of 
arts? Vertaling van officiële stukken, brieven of 
publiciteit? Mee naar instanties? Meer info op www.
tenerifetaal.com. Tel./whatsapp + 34 644 210 567 
e-mail ettekedeboer@live.com. Erkend door justitie 
op Tenerife (niet voor beëdigde vertalingen). 

TNT 0920 - Voor al uw klussen, gedeeltelijke 
en volledige verbouwingen, renovaties, keuken, 
badkamer, vloeren, electriciteit, schilderwerken, 
terrassen, dakwerken, airco enz... Vrijblijvende 
prijsofferte - Tel. 667 387 744 (nl, fr, sp)

tnt 0220 - Dagexcursies (vanaf 2 tot 6 pers). Ontdek 
de schoonheid van de Teide, de prachtige 
vulkanische natuur en de mooiste plekjes maar 
mijd het ongemak van een grote groep toeristen 
in een lange bus. Ik ben Westvlaming en doe 
daguitstappen. Kom mee met mij in een luxe 
Viano Mercedes. Luchthaventransport ? Komen er 
huurders in uw app ? Laat mij ze voor U ophalen, 
goedkoop, altijd stipt en correct. Afwezig van begin 
mei tot einde juni. Info sms 0034 617153185 of 
email: jumpertrekker@yahoo.com

TNT 1219 - Alles wat u nodig hebt voor uw airco, 
nieuw en reparaties + onderhoud. Alles door 
beëdigd installateur. Bel Cor : 0034 626 876 580

TNT 1219 - WeDoCare voor uw Nederlands/
Vlaamstalige zorg- en verpleegkundige hulp aan 
huis of op hotel. Heeft u persoonlijke verzorging/
verpleegkundige zorg/huishoudelijke zorg nodig? 
Kijk eens op onze website www.wedocare.info of  
603 129 323 wij helpen u graag !

TNT 1219 - Voor al uw verbouwingen, binnen en 
buiten, door professionele vakmannen. Bel Cor, tel. 
0034 626 876 580

TNT 1019 - Beschikbaar: Nederlandse tolk/
vertaler met 10 jaar ervaring begeleidt u graag bij 
bezoeken aan o.a. medische centra, specialisten 
en ziekenhuizen. Ik spreek vloeiend Spaans, 
Engels, Nederlands en Duits en heb een zeer 
goede beheersing van Frans en Italiaans. Ook 
andere vertalingen zoals bij politie, Guardia Civil, 
rechtbank, etc. zijn mogelijk. Mijn naam is Erna 
Lucas van Lucas Island Services S.L. en ik help u 
graag. Ik ben bereikbaar onder 608 988 867

TNT 0420 - Medische Pedicure in het zuiden van 
Tenerife. Huisbezoeken of in salon in Adeje. Bel 
voor een afspraak 650645594 (whatsapp ook 
mogelijk) of bezoek mijn Facebook pagina Happy 
Feet Tenerife.

ONS TERRAS:
Zoals de naam het aangeeft: een mooi,
modern terras met prachtig zicht op
onze shows, de paarden, de zee en... onze Teide.
Dit alles vergezeld van een cocktail,
een goede wijn, het beste vlees van de
zeven eilanden of een lekkere vis en
natuurlijk onze zelfgemaakte, originele nagerechten.

Een uitzonderlijke en exclusieve plaats
waar ontspanning en heerlijk eten
hand in hand gaan!
Een trouwfeest, een verjaardags- of
verrassingsfeest... voor groot en klein!!

We verwachten u iedere woensdagavond op onze

DINNER/SHOW
Spaanse dierentemmers en gladiatoren uit het oude Rome
zullen u een onvergetelijke avond bezorgen.
U zult kunnen genieten van een speciaal menu en er is 
interactie met onze artiesten.

Iedere zaterdagavond:

DINER
met LIVE MUZIEK

en DANS!!

SHOWS
SPEKTAKEL

Kom genieten van onze barbecues volledig ingericht naar uw 
wens of maak een excursie met de paarden of
doe mee aan onze begeleide bezoeken op ons domein.

Calle los Gorones 10,  Guargacho
Telefoon: 922 78 55 14

Exclusief luxe appartement
in PALM-MAR
(Playa los Menceyes), 1e verdiep, volledig zeezicht,
3 slaapkamers, 3 badkamers, volledig ingerichte 
keuken, ruim hoekterras met zonnetenten, 
2 ondergrondse naast elkaar gelegen auto-
staanplaatsen, kelder, wordt volledig bemeubeld 
verkocht, gemeenschappelijk verwarmd zwembad 
op het dak (bereikbaar met lift), ingericht dakterras 
met ligbedden, gemeenschappelijk internet, lage 
communidad kosten, direct beschikbaar, VP : 495.000 
euro.
Inlichtingen en bezichtiging :
via email op marcoteneriffa@gmail.com

Holland Club El Teide Tenerife is er voor 
iedereen die Nederlands spreekt. We zijn 
een zeer actieve club op Tenerife van en 
voor Nederlanders en Vlamingen. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit - of u nu 
permanent op Tenerife verblijft of slechts tijdelijk of 
een deel van het jaar - om lid te worden van onze 
club.  Op woensdagochtend drinken we koffie bij 
Happy Days aan de Costa de Silencio, Calle Otero 
4, tel. 922 786831 en kunt u misschien eens een 
kijkje komen nemen en informatie vragen. Het 
lidmaatschap kost slechts euro 20 per jaar! Voor 
meer informatie kunt u terecht op ons secretariaat 
tenerifehollandclub@gmail.com of op onze 
website www.hollandclubtenerife.net en 
natuurlijk op onze FB pagina: Holland Club El 
Teide.

TNT 1119 - 1 appartement (nr. 51) en 1 studio (nr. 294) 
in de urbanisatie Primavera  Costa del Silencio. Tel. 
0032475632507

TNT 1219 - Studio en appartement in de Urbanisatie 
Primavera, voor alle informatie tel 0475/63:25:07 
Hablamos Espanol

TNT 1219 - TE KOOP - Maravilla.be - Volledig zeezicht. 
Dit UNIIEK mooi gelegen appartement in de hoek op de 
bovenste verdieping geheel gerenoveerd met de beste 
kwaliteit materialen is voorzien van zeer luxe alumium 
kozijnen met speciaal zon- & inbraakwerend 3 dubbel 
glas, geïntegreerde rolluiken, beveiligingscamera’s, 
twee airco’s in elk vertrek aparte schotel-ontvangers 
voor verschillende tv. glasvezel internet met gebruik van 
het heerlijke verwarmde zwembad en een eigen privé 
parking in het complex Maravilla. Wilt u dit werkelijk 
prachtig gelegen appartement … dan is dit uw kans! 
LET OP Nu in prijs verlaagd !!!!!! Dit unieke appartement 
is te koop voor 499.000 euro. Bezoek onze website voor 
meer informatie en foto’s  : www.tenerifezuid.nl - mail 
dan u telefoonnummer naar: rene@verweij.nu - dan 
neem ik zsm.contact met u op.
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ONS TERRAS:
Zoals de naam het aangeeft: een mooi,
modern terras met prachtig zicht op
onze shows, de paarden, de zee en... onze Teide.
Dit alles vergezeld van een cocktail,
een goede wijn, het beste vlees van de
zeven eilanden of een lekkere vis en
natuurlijk onze zelfgemaakte, originele nagerechten.

Een uitzonderlijke en exclusieve plaats
waar ontspanning en heerlijk eten
hand in hand gaan!
Een trouwfeest, een verjaardags- of
verrassingsfeest... voor groot en klein!!

We verwachten u iedere woensdagavond op onze

DINNER/SHOW
Spaanse dierentemmers en gladiatoren uit het oude Rome
zullen u een onvergetelijke avond bezorgen.
U zult kunnen genieten van een speciaal menu en er is 
interactie met onze artiesten.

Iedere zaterdagavond:

DINER
met LIVE MUZIEK

en DANS!!

SHOWS
SPEKTAKEL

Kom genieten van onze barbecues volledig ingericht naar uw 
wens of maak een excursie met de paarden of
doe mee aan onze begeleide bezoeken op ons domein.

Calle los Gorones 10,  Guargacho
Telefoon: 922 78 55 14



FABIOLA

PRIMAVERA

BISTRO BOLLE

VEKE
DOLLAR

HAPPY DAYS

TENERIFEHOME

CAMALEON

ISRAEL CABRERA

HET VERSCHIL

BERNARDO

EL CORAZÓN

DELIBEL
CHEZ IDESSE

PRACTIKE

VIAJES TENERIFE ISLAND
ÓPTICA GAROÉ

BLACK SHEEP

C/ La Paz, n° 6 

LAS GALLETAS
Tel. 922 78 63 13

www.centroveterinariolasgalletas.com

D I E R E N A R T S

Wij spreken Nederlands

BELGISCH
RESTAURANT
TEA ROOM

Zomer openingsuren (juli en aug) :
telkens van 18 tot 21.30 u.

Dins- en zondag ook van 12-14.30 u.
VRIJDAG EN ZATERDAG GESLOTEN 

Tel. 922 78 58 88 - 654 391 642
C/ Olympia 75/1B - Costa del Silencio

C.C. Chaparral 355 - 321
Costa del Silencio

TEL / FAX: +34 / 922.731.805 -

Delibel Market
Charcuterie  -  Traiteur

C/ Atenea 29
COSTA DEL SILENCIO

Tel. 674 572 621

Av. Jose Antonio Tavio 5, 
COSTA DEL SILENCIO
0034 669 879 939

Chez
Idesse
C/ Atenea 29

COSTA DEL SILENCIO
Reservatie :

tel. 676 085 011

Verzekeringskantoor
Israel Cabrera

Los Cristianos:
Av. Juan Carlos I, Edif. Royal, Local 13-A.

Costa Del Silencio:
Calle Minerva nº18, Rsd. Las Gaviotas, 

Local 74-D.

www.tenerifehome.com
info@tenerifehome.com

Tel. +34 922 78 30 66
      +34 690 363 653



FABIOLA

PRIMAVERA

BISTRO BOLLE

VEKE
DOLLAR

HAPPY DAYS

TENERIFEHOME

CAMALEON

ISRAEL CABRERA

HET VERSCHIL

BERNARDO
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DELIBEL
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PRACTIKE

VIAJES TENERIFE ISLAND
ÓPTICA GAROÉ

BLACK SHEEP

Elke zondagavond
in Westhavenbay: 

Chateau Briand Buffet
met gratis show! Enig in de Costa!

www.westhavenbay.com

BELGISCHE FRITUUR
C.C. CORAL MAR

COSTA DEL SILENCIO
Tel. 674 578 833

Open : alle dagen 12 -?? u.
Maandag en dinsdag gesloten

bij Di
COSTA DEL SILENCIO
tel. +32 488 63 66 50

Bar
Dollar

El Trébol
COSTA DEL SILENCIO 
7 op 7 dagen open

van 9.00 tot ..... 
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SAN TELMO

MARKT

MARKT

C.C. GRAN SUR

HEINEKEN CAFE

DR. SAFFIEDINE

GOOOZY

CLINICA DENTAL 
FANABE PLAZA

JACARANDA

SECOND HOME

SECOND HOME

PREMIER PROPERTIES

CHAPO

D’N HOLLANDER

MEAT BOUTIQUE

FOODAVENUE

CANARIAN DREAM
PROPERTIES

YIM SIAM

BOATHOUSE

FOODAVENUE

XOOS
SEA SAFARI

ISRAEL CABRERA

PATENERIFE

BEACH
VALLEY

Nieuwscafé
Puerto Colón - Playa de las Américas

Open na 20.00 Hr.
Vrijdag en zondag gesloten.

 629.459.201

Clinica Dental
Fañabe Plaza

Tel. 922 71 42 25
Spoed 687 74 42 25

Avda. Bruselas - t.o. Hotel Jacaranda
Playa Fañabe - Adeje

www.tenerife-dental.com

betaalbare
luxe hemden

voor
mannen en vrouwen

C.C. Plaza del Duque,
Store B-26 - Costa Adeje

Tel. 922 717 916 - 619 532 242

CANARIAN DREAM
                  PROPERTIES

Sea Safari Tenerife is gelegen
gate 2 Puerto Colón,
recht over café Boathouse.

• FoodAvenue 1
Avenida Madroñal 35,

• FoodAvenue 2
Hotel La Niña

• FoodAvenue 3
40 m. buiten Outlet
Shopping Galeon

• FoodAvenue 4
Recht over de ingang van het
Hard Rock hotel - Playa Paraíso

PaTenerife
Inmobiliaria|Real Estate

Av. Bruselas N° 20
C.C. Playa Fañabé

 local 159
38660 Costa Adeje
Tel. 677 467 873
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C.C. GRAN SUR

HEINEKEN CAFE

DR. SAFFIEDINE

GOOOZY

CLINICA DENTAL 
FANABE PLAZA

JACARANDA

SECOND HOME

SECOND HOME

PREMIER PROPERTIES

CHAPO

D’N HOLLANDER

MEAT BOUTIQUE

FOODAVENUE

CANARIAN DREAM
PROPERTIES

YIM SIAM

BOATHOUSE

FOODAVENUE

XOOS
SEA SAFARI

ISRAEL CABRERA

PATENERIFE

BEACH
VALLEY

CANARIAN DREAM
                  PROPERTIES

Tel. 0034 922 79 39 60
Nicole 0034 676 575 911

nicole@canariandreamproperties.com

Doorlopend open vanaf 11 uur.
BELGISCHE KEUKEN - Donderdag gesloten

Bar Restaurant Achacay

TEL: 00 34 610 013 885
Aptos. Achacay - Los Cristianos

Verzekeringskantoor
Israel Cabrera

Los Cristianos:
Av. Juan Carlos I, Edif. Royal, Local 13-A.

Costa Del Silencio:
Calle Minerva nº18, Rsd. Las Gaviotas, 

Local 74-D.

PUERTO COLÓN, Calle Colón 1
Maandag en dinsdag gesloten

Tel. +34 667 853 907
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SECOND HOME

JD PELUQUEROS MILANO

SEALOUNGE

RESTAURANT TAPATI

BAHIA BEACH

Avda El Palm-Mar, 91 Urb. Palm Mar 38632 
Arona - tel. +34 922 73 21 73MENCEYES PROPERTIES

SURPLUS

Av. Palm Mar 60
Tel. 822 90 63 09

BERNARDO
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Palm Mar

SECOND HOME

C.C. Muelle de Génova
Planta Baja, Loc 8
PALM MAR - Arona
922 748 461
634 501 956

Avda. Ernesto Sarti
C.C. Rio Center

TORVISCAS BAJO
922 714 805
634 503 726

Av. El Palm Mar 66 - PALM MAR
Tel. +34 922 74 89 36
www.rentacar-gigi.com

PALM MAR
Av. El Palm Mar 60 L10

0034 650 221 280

TOTALE BADKAMER- EN KEUKENINRICHTING
ELECTRICITEIT - SANITAIR

SCHILDERWERKEN - PLEISTERWERK
SCHRIJNWERK - DAKWERKEN

TEGELWERK - TERRASSEN - PERGOLA’S
LOODGIETERIJ - ALUMINIUMWERKEN

RENOVATIE EN ALLE
VERBOUWINGEN

20 JAAR ERVARING
KWALITEIT GEGARANDEERD

NEDERLANDS - FRANS - SPAANS

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE

MANU: 667 387 744
reformten@hotmail.com

            ‘Reformten Manu’
C/Azahar 35 - Urb. Chuchurumbache - San Isidro



Zalig genieten op het terras van het Boathouse bij Freddy en Nancy in Puerto Colón.

Het is heerlijk vertoeven op het prachtige terras van de Chapó bij Sofie en Bart - Playa Fañabe.

Volle bak bij de heropening van de Dollar op zaterdag 3 augustus op de Costa de Silencio.

Lekker eten en genieten van een drankje op het terras van Resto Fabiola.

(Nacht ) leven  i n  Tener i fe



(Nacht ) leven  i n  Tener i fe

Zwembaden / Piscine
Sauna‘s / Saunas - Spa

Bbq Weber

Ctra. Autopista del norte 72 - Tacoronte
Tel. 922 57 22 44 - www.unipool.es
Open : maandag tot vrijdag van 9 -17 uur.

info@unipool.es

25 jaar ervaring / 25 années d’experience

Wij spreken Nederlands / On parle français

Avenida de la Constitución 5,
Santa Cruz de Tenerife

(tegenover de Recinto Ferial)
www.palmetumtenerife.es

Ontdek onze prachtige tuinen met de grootste collectie palmbomen van Europa. 
Waan je op exotische plaatsen als de Caraïben, Madagaskar, Afrika en Australië en geniet van het geweldige uitzicht op zee 
én de hoofdstad Santa Cruz. Vergeet niet om met uw camera de verschillende vogels te spotten zoals de waterhoen, de 
bouwmees, de merel en meer. Wat ooit een verlaten vuilnisbelt was, is nu dé plek om te genieten van een onvergetelijke 
wandeling in een uniek landschap. Mis uw kans niet om een wereldreis te maken zonder Tenerife te hoeven verlaten!!
Wij zijn dagelijks geopend (zon- en feestdagen incl.) van 10:00 tot 18:00 uur. Laatste toegang om 17.00 uur.
Prijs: 6€/persoon (speciale kortingen voor residenten van toepassing met bijbehorende documenten).
.
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NIEUWE MODELLEN
BESCHIKAAR!!

1.050 e

950 e

Professionele, gediplomeerde masseuse met meer dan 10 jaar ervaring !
Massage bij u thuis of in mijn massagestudio. Tel. +34 680 136 447

RELAX MASSAGE
 PRIJS op verplaatsing    in mijn studio
Volledig lichaam 60 min.  50 40
Rug en benen 40 min.  40 30
Benen 30 min.  30  20
Rug 30 min.  30 20

SPORT MASSAGE
 PRIJS op verplaatsing    in mijn studio
Volledig lichaam 60 min.  55 45
Rug en benen 40 min.  45 35
Benen 30 min.  35  25
Rug 30 min.  35 25

KLASSIEKE MASSAGE
 PRIJS op verplaatsing    in mijn studio
Volledig lichaam 60 min.  50 40
Rug en benen 40 min.  40 30
Benen 30 min.  30  20
Rug 30 min.  30 20

VOETMASSAGES REFLEX OF ANTISTRESS
 PRIJS op verplaatsing    in mijn studio
Tijdsduur 30 min.  30 20

AROMA THERAPIE  -  ALOE VERA MASSAGE
GEBRUIK ENKEL BIOLOGISCHE EN NATUURPRODUKTEN
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NU VOLLEDIG LEGAAL EN GRATIS BELGISCH VOETBAL
KIJKEN VIA DE APP ‘YELLOW TV’ VAN TELENET !!!

Voor de perfecte

WIFI
bij u thuis!!

Nieuw door sat2use :
BENELUX NET

Wij bieden
internet aan!

Installatiekost : 99 euro 

Ongelimiteerd, volledig legaal internet
voor slechts 25 euro per maand

(snelheid tot 25 MB / 5 MB)
of

slechts 40 euro per maand
(snelheid tot 50 MB / 10 MB)


