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Nieuwsbrief Club Centro
Nieuwe web site 

www.club-centro.es

Per 20 maart 2022 is de nieuwe website in bedrijf gesteld. 

Hieraan is door Cees Pannekoek vele weken hard gewerkt 
en het resultaat mag er zijn. De nieuwste techniek is in deze 
website verwerkt, hetgeen je aan de uitstraling op het 
scherm direct kunt aflezen. We lopen hierdoor als club 
geheel voorop. Een zeer belangrijke verbetering is dat de 
website goed kan worden gebruikt op alle apparaten, dus 
PC, tablet en smartphone. De website biedt vele 
mogelijkheden om de communicaDe met onze leden te 
verbeteren. Een belangrijk thema hierbij is dat de 
acDviteiten, welke door Club Centro worden gefaciliteerd, 
centraal zijn komen te staan. Dit is duidelijk te zien aan de 
home pagina. De belangrijkste acDviteiten staan in het 
menu, vermeld in de rechter bovenkant van deze pagina en 
de overige  acDviteiten vinden we onder de tab “Overige” 
tezamen met nog andere informaDe. Tevens is per acDviteit 
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een foto op dehome pagina geplaatst met een korte tekst. 
Door te klikken op de foto kan de informaDe over de 
acDviteit direct worden bereikt naast het hiervoor 
genoemde menu.  

Nieuw aan deze website is ook het feit dat we als bestuur 
gemeend hebben de website ook in te zeJen voor de 
werving van nieuwe leden door uit te leggen dat El 
Campello een fijne plaats is om te verblijven en onze club 
veel te bieden heeL. Door middel van het contacMormulier 
kan men eenvoudig contact met Club Centro opnemen. 
Maar het in bedrijfstellen van deze website is niet het enige 
van dit communicaDe project. De techniek staat niet sDl en 
er zijn veel nieuwe technieken en mogelijkheden op de 
markt gekomen. Cees is b.v. al bezig om een te integreren 
ledenadministraDe op te zeJen.  

Het feit dat we als club de oude website uit bedrijf hebben 
genomen wil niet zeggen dat die niet goed is geweest. In 
tegendeel,  Conny Hoekstra en haar overleden echtgenoot 
Roel Hoekstra hebben hier lang aan gewerkt en de site heeL 
ons meer dan 10 jaar lang zeer goede diensten bewezen. De 
website werd de afgelopen jaren meer dan 50.000 keer per 
jaar bezocht. Hierbij spreek ik mijn dank uit aan Conny voor 
al het werk wat zij voor de club heeL gedaan. Ook voor de 
hulp aan Cees  bij het op zeJen van de nieuwe site.  

Zoals U kunt zien is naast tekst ook het fotomateriaal van 
groot belang voor communicaDe en uitstraling. De inbreng 
van tekst en foto’s wordt daarom zeer gewaardeerd door 
Cees. (Cees Pannekoek: webmaster@club-centro.es) 

Veel succes en leesplezier met onze nieuwe website 

Namens het bestuurvan Club Centro

Jacques Kikkert
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