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Van de Voorzitter
Nu we alweer in het midden van het jaar 2019 aanbeland zijn en de 
warmte gaat toenemen, merken we, dat een redelijk groot aantal 
NTV'ers naar het koudere Noorden van Europa zijn vertrokken, zodat 
de achterblijvers nu het rijk alleen hebben. 

Even terugkijkend hebben we een zeer geslaagd eerste halfjaar 
beleefd met verschillende hoogte- en dieptepunten. Zo waren er de 
bloesemtocht, de puzzeltocht,  verschillende activiteiten in de Casa, 
zoals Koningsfeest, Zomerfeest etc. etc. teveel om op te noemen. Voor
allen die hebben meegewerkt aan een of meerdere activiteiten mijn 
hartelijke dank daarvoor.

De dieptepunten worden opnieuw gevormd door het verscheiden van 
enkele NTV-leden en oud-leden. Ook werden opnieuw een aantal van 
onze leden geconfronteerd met onbeschrijfelijk leed. Mijn innige  
deelneming voor allen die dat is overkomen. 

Echter kijken we vooruit naar een geslaagd tweede halfjaar, waarin 
jullie bestuur opnieuw zijn stinkende best zal doen het jullie zoveel als 
mogelijk naar de zin te maken, met de diverse activiteiten, waarvoor 
wij nog medewerkers zoeken.

Fijne zomer aan eenieder toegewenst.

René van Dijk

Van de Redactie
In  juli  en  augustus  wordt  in  plaats  van  de  Nieuwsbrief  een  flyer
uitgebracht. Gedurende deze periode staan de activiteiten van de NTV
op  een  laag  pitje,  maar  in  de  regio  Marina  Alta  vinden  allerlei
zomerfeesten plaats waarvan 'Bous a la Mar' in Dénia wel een van de
bekendste is; zie verderop in deze uitgave.

Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de flyer van augustus 31 juli.

http://www.ntvdenia.com/


Mededeling
Het is onze droeve plicht jullie te informeren omtrent het overlijden van 
ons oud lid 

Peet Dieke

Peet heeft jarenlang gebridged bij zowel de Nederlands Talige 
Bridgeclub, alsook de ABC Bridge en de Denia bridge club. Ook was 
hij samen met Ineke een graag geziene gast bij de,  inmiddels ter ziele
gegane, computerclub.

Wij wensen Ineke, Michelle en verdere familie van harte heel veel 
sterkte bij het verwerken van hun verlies.

De uitvaartplechtigheid voor Peet heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bestuur NTV Denia

Zomerfeest NTV
Op zaterdag 8 juni jl. vond in de Casa het zomerfeest plaats. Door de 
leden van de Evenementencommissie werd nog een keer en jammer 
genoeg voor de laatste keer alles uit de kast getrokken om er een 
spetterend feest van te maken. Zo werd o.a. het buitenterras feestelijk 
versierd en een fantastische band  geregeld. 65 leden hadden zich 
voor het feest ingeschreven bij gastvrouw Truus van Krugten. 

De barbecue werd tijdens het feest verzorgd door Arthur, Dik en Leo. 
Dat werd zweten geblazen met de temperatuur die dag. Door een 
aantal vrijwilligers werden de salades e.d. bereid en voorgeschoteld. 
Op de opzwepende muziek van de band gingen tussendoor de 
beentjes van de vloer. Al met al kan gesproken worden van een 
fantastisch georganiseerd en gezellig zomerfeest. 

Ben Ernens.



Modeshow NTV

Op woensdag 26 juni jl.
werd er in de Casa een
modeshow van 
Barbara Mode 
gehouden. De kleding 
werd onder luid 
applaus geshowd door 
een aantal vrouwelijke 
leden van de NTV.  De 
modeshow werd goed 
bezocht door zowel 
vrouwelijke als 
mannelijke leden van 

onze vereniging. Het werd mede door de grote belangstelling een heel 
gezellige ochtend/middag. De Evenementencommissie bedankt een 
ieder die hun steentje aan de show hebben bijgedragen.

De gehouden modeshow is het laatste evenement dat georganiseerd 
werd door de afgetreden leden van de Evenementencommissie.

De EC.

La Festa Major Dénia    
Santissima Sang 2019 

5 tot en met 14 juli 
In  Dénia kunt  u in  die periode genieten van
o.a.  het  bekende  "Bous  a  la  Mar".  In  deze
week zijn overal in Dénia evenementen zoals
religieuze vieringen, sportkampioenschappen, concerten, uitvoeringen,
festivals en kinderactiviteiten. 

Zie voor het gedetailleerde programma in het Engels:: 
www.denia.com/en/programa-de-fiestas-patronales-de-denia/
OF in het Spaans:
www.denia.com/programa-de-fiestas-patronales-de-denia/

http://www.denia.com/programa-de-fiestas-patronales-de-denia/
http://www.denia.com/en/programa-de-fiestas-patronales-de-denia/


RECEPT van de maand, Rien Versprille
Met de warme dagen in aantocht een frisse nagerecht door mijzelf 
uitgevonden, beetje Nederlands-Spaans dus.

SINAASAPPEL BAVAROIS
Koop  bij  de  Mercadona,  naar  eigen  smaak,  een  pakje
gelatinepudding-poeder. Er is citroen, aardbeien en frambozen.
Er zitten twee zakjes in een doosje.
Pers 300 gram sinaasappelsap uit, doe door een zeef en voeg 1
zakje  poeder  er  aan  toe,  verwarm tot  de  gelatine  is  opgelost
( met een kloppertje goed vermengen) en zet het pannetje op de
afvoer van de gootsteen en laat er koud water langs stromen
zodat het snel is afgekoeld.(De gelatine bevat al suiker)
Klop intussen 300 gram slagroom met een volle eetl. suiker stijf
waaraan een zakje vanillesuiker is toegevoegd.
Spatel de afgekoelde gelatinemassa hier voorzichtig door, doe in
een geoliede vorm of  schaal,  dek af  met pl.  folie en laat  een
 paar uur opstijven in de koelkast. Is er een puddingvorm doop
die dan even in warm water zodat hij makkelijk loslaat, Serveer
met slagroom en evt. wat rode vruchtjes.
Succes en eet smakelijk, Rien

Boekbespreking Carola
 6914 - Robert Galbraith / Zijderups (Thriller)

Privédetective  Cormoran  Strike  wordt  door  de  vrouw  van  schrijver
Owen Quine gevraagd haar man te vinden. Een vreemde man, die wel
vaker  een  paar  dagen  verdween.  Hij  heeft  nu  een  roman  klaar
waarvan het manuscript in de kluis van zijn uitgever ligt die weigert het
uit  te geven omdat er zoveel mensen gruwelijk  in beledigd worden.
Strike vindt Quine, die op rituele wijze vermoord is, een ritueel zoals
dat  in  zijn  laatste  roman  is  beschreven.  De  dader  moet  dus  het
manuscript  gelezen  hebben.  Een  omvangrijke  verrassende,
spannende  en  rijke  roman,  vol  met  komische  overdrijving,
gedenkwaardige personages en bovenal spannend, 

Nieuwe titels:

 6915 - Willem Asman / Enter (Thriller)
 6916 - Lucie Whitehouse / Het huis bij nacht  (Roman)
 6917 - Charlotte Link / Het einde van de stilte (Roman)


