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Las Palmas in Kersttooi 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

ls de Zeezwaluw is afgemeerd en de bemanning bijgekomen van de winderige reis naar Las 

Palmas, worden de voorbereidingen voor de Kerstdagen gestart. Vorig jaar stond de 

Zeezwaluw hoog en droog op de kant in Faro. 

 

Er werd toen te hard gewerkt om echt te genieten van de voorbereiding voor de feestdagen. Ze 

moeten dus wat inhalen! Al snel wordt de kerstversiering uit het vooronder gehaald en ook het 

Wedgewood servies wordt opgegraven. Het kerstdiner zal dit keer weer op echt servies worden 

geserveerd in plaats van plastic borden. Aangezien ook de traditionele kerstkaart nog gemaakt 

moet worden, gaat de bemanning voor inspiratie op fotosafari de stad in. 

 

Hier en daar zijn al 

Kerstversieringen in de 

straten te bewonderen 

terwijl etalages in Kersttooi 

geraken. Echter, de 

uitbundigheid die ze hadden 

verwacht is ver te zoeken. In 

parken en winkelstraten zijn 

wel veel rode Kerstrozen 

geplant terwijl de aanwezige 

bomen lichtjes en kerstballen 

hebben gekregen. Maar in 

daglicht ziet dat er niet echt 

spectaculair uit. 

 

Aan het strand aan de andere 

zijde van de stad vindt de 

bemanning zandartiesten die 

druk bezig zijn hun kerstgedachten uit zand te laten spreken. Muzikanten in historische kleding 

en de Kerstman stelen de show hierbij. Kerstgevoel is amper aanwezig door het felle zonnetje en 

het strand vol met zonaanbidders. 

 

Pas in het grote winkelcentrum El Muelle vinden ze wat uitbundiger versiering. In de grote hal bij 

de in-uitgang staat een kunstwerk die een kerstboom uitbeeldt, compleet met ballen. Het ziet er 

schitterend uit.  

Op de diverse etages zijn de trappen 

en balustrades behangen met lichtjes 

en ballen, ook de Kerstman is volop 

aanwezig. Dat lijkt er meer op en de 

bemanning heeft bij het verlaten van 

het winkelcentrum voldoende plaatjes 

gemaakt om een ontwerp voor de 

kerstkaart te maken. 

 

´s Avonds terug in de marina, wordt 

de kerstsfeer beter geproefd. De 

grote palmen aan de doorgaande weg hebben feestelijke blauwe verlichting gekregen terwijl 

slingers van witte lichtjes de balustrade sieren. 

A 



Jaargang 8-Nr 12b van “Het Zeezwaluw Suffertje”, december 2015 

© 2016 SY Zeezwaluw 

© SY Zeezwaluw 

 2 

 

Diverse zeilboten hebben ook al hun kleurige 

lichtjes in het want gehangen. De dagen daarna 

verschijnen er steeds wat meer lichtsnoeren op de 

schepen en de marina krijgt langzaam aan haar 

Kersttooi. 

 

De redactie van het Zeezwaluw Suffertje wenst u 

hele Gezellige kerstdagen en een voorspoedig 

2016!  Zij gaat namelijk tot begin januari op 

kerstreces. 
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