
     SEPTEMBER 2020

September Oogstmaand



Klik op: https://www.binckspanje.com/kansen 

2

https://www.binckspanje.com/kansen


SEPTEMBER 2020
43e jaargang nr. 7

De Nieuwsbrief is het huisorgaan van
de Nederlandstalige Vereniging voor 
Dénia en Omstreken.
  

Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado 168, 03700 Dénia 
Adres: Assagador de la Marjal 3

Las Marinas, 03700 Dénia  
Telefoon: 965 787 760
Website: www.ntvdenia.com 
Email adres: info@ntvdenia.com

Bankrekening: IberCaja: IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614
 BIC CAZRES2Z

Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)

BESTUUR
Voorzitter Annelies Akkerman........638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com

Vicevoorzitter Annemieke Maas .........669 227 656
vicevoorzitter@ntvdenia.com

Secretaris Willem Pakvis ...............617 946 211
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester Thea de Boer ...............+31 646 159 359
 penningmeester@ntvdenia.com

Lid Bar- en Technisch Ad de Waal....................669 251 038 
beheer barbeheer@ntvdenia.com
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Van de voorzitter

Het is al weer september, de ergste warmte is voorbij.

Normaal  gesproken  een  maand  waarin  we  nieuwe  plannen  maken
voor het winterseizoen. Maar dit jaar zal het anders zijn; we kunnen
niet  ver  vooruit  plannen.  We  zullen  veel  op  korte  termijn  moeten
organiseren, want de regels veranderen zo snel. Waarschijnlijk worden
het veel buitenactiviteiten en zullen we zeer creatief moeten zijn.  Er
kan zomaar iets geannuleerd worden omdat de regels veranderen.

Gelukkig is de Casa wel elke woensdag open en we rekenen erop dat
we dat vol kunnen houden. Want het is toch leuk om naar de Casa te
gaan  om  even  bij  te  praten,  samen  iets  te  drinken  en  de  laatste
nieuwtjes uit te wisselen. 

Maar het wordt er niet makkelijker op, want we hebben ons te houden
aan de regels zoals afstand houden, de mondkapjes, de hygiëne en nu
ook buiten een rookverbod binnen twee meter afstand. 

Regels, en nog eens meer regels, daar houdt niemand van maar het is
wel belangrijk voor uw gezondheid en die van ons allemaal.

Wij  als  bestuur  willen  ook  absoluut  geen  politieagent  zijn  maar  we
voelen ons wel heel verantwoordelijk. Het is namelijk zo, wanneer er in
de Casa niet aan de regels wordt gehouden, ook de vereniging een
flinke boete kan krijgen. 

Het wordt echt het nieuws volgen van dag tot dag. Nu op dit moment
dat ik mijn voorwoord schrijf  heeft  Nederland code oranje voor heel
Spanje ingesteld. 

Ik hoop dat de overwinteraars uit Nederland ons willen bezoeken. We
zullen ze missen wanneer ze niet kunnen komen. Laten we hopen dat
er snel een medicijn of een vaccin beschikbaar komt. Wat wij kunnen
doen is meewerken aan de regels en ze respecteren. 

Ik hoop iedereen in goede gezondheid terug te zien.

Annelies Akkerman

De Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Het bestuur van de NTV Dénia maakt  zich uitermate zorgen omdat
men niet altijd hun mondkapjes willen of kunnen dragen. Wij vragen
wel dat leden hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen over het
dragen van een mondkapje, het afstand houden van de 1,5 meter en
niet roken binnen een afstand van 2 meter van elkaar.

Helaas  zal  de  "Casa  Holanda"  tot  nader  order  alleen  op  de
woensdagochtend van 11:00 t/m 13:00 open zijn. Voor september zal
het NTV Bestuur evalueren hoe wij verder gaan met het heropenen
van "Casa Holanda" voor andere activiteiten.

Vanaf nu is het weer mogelijk om met een credit kaart te betalen en is
het internet voor onze NTV Leden ter beschikking.

De aanvragen van 30 NTV leden in de maand juni voor een Algemene
Ledenvergadering met Buitengewoon Karakter is helaas vanwege de
corona-virus nog niet gehonoreerd. Een nieuwe datum zal nog moet
worden bepaald in overleg met de NTV leden.

De  Clubleiders  worden  gevraagd  om  na  te  denken,  hoe  zij  hun
activiteiten  kunnen  organiseren  met  inachtneming  van  de  corona
maatregelen, zowel voor buiten als binnenactiviteiten.

De stand van zaken vanwege de corona-virus wordt per week of indien
nodig per dag door het NTV Bestuur geëvalueerd.

Willem Pakvis
NTV Secretaris
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Nieuwe leden

Henk en Henriette van Amping
Rene Abma

Hartelijk welkom!

Helaas zijn er nog weinig activiteiten vanwege
de  Covid  19  maatregelen  maar  wij  rekenen
erop dat  u in de nabije toekomst zich snel thuis zult  voelen binnen
onze vereniging.

Het Bestuur NTV Dénia

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ:

Inleveren Uitgave Nieuwsbrief
oktober 30 september 7 oktober

november 28 oktober 4 november

Beste lezers,

De  corona  virus  heeft  ook  zijn  invloed  op  de  inhoud  van  de
Nieuwsbrief.  Vanwege  het  gebrek  aan  activiteiten  is  er  deze  keer
weinig kopij ingeleverd.
Door  de  redactie  is  gezocht  naar  alternatieve  informatie  voor  de
komende maand voor de leden die in Spanje verblijven. Zo zijn er o.a.
rondleidingen en een concert getipt en is er informatie van de Spaanse
overheid opgenomen betreffende de Covid 19. 

Steef van den Deijssel
Redactie NTV Nieuwsbrief
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Covid 19 Hoe kunnen uitbraken ontstaan?

Schermafbeeldingen  van  een  animatie  video  uitgegeven  door  de
Spaanse  regering.  U  kunt  deze  video  op  youtube  bekijken  door
onderstaande link te kopiëren in de adresregel van uw internetbrowser 

https://www.youtube.com/watch  ?  
time_continue=8&v=IPxVnuLg9oY&feature=emb_logo 

of via de NTV website onder Corona nieuws.

1/2
13
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Covid 19 Hoe kunnen uitbraken ontstaan? (vervolg)

U kunt  deze  video  op  youtube  bekijken  door  onderstaande  link  te
kopiëren in de adresregel van uw internetbrowser 

https://www.youtube.com/watch  ?  
time_continue=8&v=IPxVnuLg9oY&feature=emb_logo 

of via de NTV website onder Corona nieuws.

2/2

15

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IPxVnuLg9oY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IPxVnuLg9oY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch


16



Covid 19 Persoonlijke maatregelen

Vanaf  dinsdag  18  augustus  2020  is  het  roken  van  tabak  of
gelijkwaardige  producten  verboden  op  de  openbare  weg,
terrassen en stranden. Ook is het verboden buitenshuis zolang de
minimale afstand van 2 m niet in acht kan worden genomen.
Resolutie van de Conselleria de Sanitat.

En vergeet niet dat u het masker moet dragen tijdens wandelingen op
het  strand  in  het  geval  de  veiligheidsafstand  niet  kan  worden
gegarandeerd.
In  de  horeca  en  catering  inrichtingen  en  diensten  is  de  maximale
bezetting 10 personen per tafel of groepering van tafels.
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Alarmnummers

112  Algemeen
Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

091  Policia Nacional

062  Guardia Civil

092  Policia Local

De Policia Local van Dénia heeft ook een 24/7 alarmlijn:
96 646 70 08
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Rondleidingen Pego i Les Valls

Informatie: www.pegoilesvalls.es
Reserveren is noodzakelijk:

   966 400 843
   699 762 815
   pegoilesvalls@touristinfo.net

Een mondkapje en een minimale afstand van 1,5 meter zijn verplicht.
De mogelijkheid bestaat om tegen betaling deel te nemen aan een 
proeverij van de plaatselijke gastronomie.

1/3
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Rondleidingen Pego i Les Valls (vervolg)

Elke rondleiding wordt een unieke ervaring.

September

Zondag 6 ontdekken we de geschiedenis van Forna.
Zondag 13 zullen we verrast worden door de legende van de

Moren. 
Zaterdag 19 zullen we in La Vall d’Alcalá een rondrit maken over

de rivier Girona om meer te weten te komen over
 water en fauna tussen La Vall d'Ebo en La Vall
d'Alcalà.

Zaterdag 26 is er een ecologische interpretatieroute door Pego.
Zondag 27 Wereldtoerismedag, volgen we het waterpad in La

Vall d ' Ebo.

Oktober

Zondag 4 verkennen we het verleden van de koralen van La
Carroja (en we zullen de dag eindigen met de 
zonne-uitlijning van de Foradà). 

Vrijdag 9 een vakantiedag in de Valenciaanse Gemeenschap, 
is er een tocht door de bergen van L'Atzúbia naar 
La Vall de Gallinera. 

Zondag 11 wordt ons over het leven van Al-Azraq en zijn
domeinen in La Vall de Gallinera verteld. 

Zondag 18 komen we meer te weten over etnobotanie op weg
naar de bron van de Baladrar de Pego.

Zondag 25 de laatste excursie, waar we langs het pad van 
Les Asmaites de L'Atzúbia  wandelen.

2/3
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Vervolg Rondleidingen Pego i Les Valls (vervolg)

Kijk op 

https://www.pegoilesvalls.es/en/que_hacer/agenda 
en klik op de excursie voor detail informatie.

In de maand september worden op woensdag en vrijdag nog meer
excursies  aangeboden;  informatie  hierover  vindt  u  op  de
bovengenoemde website.

Er  is  ook  een nieuwe brochure  verschenen waarin  de belangrijkste
informatie  over  de  dorpen  op  een  kaart  staan,  een  lijst  met  de
evenementen  die  in  elk  dorp  plaats  vindt  en  de  wandelpaden  die
kunnen  worden  gelopen.  De  brochure  is  beschikbaar  in  5  talen:
Spaans,  Valenciaans,  Engels,  Frans  en  Duits  en  het  kan  worden
gedownload in de sectie Publicaties.

3/3

Concert Nova Companyia de Guitarres 

Vrijdag 11 september 2020
20.00 uur - Auditorium Theater Dénia
Thema: herinneringen aan onze jaren.
Gratis toegang op uitnodiging, maximaal
4 kaartjes p.p.
Afhalen van de uitnodigingen aan de
kassa: 

• twee dagen voor de voorstelling
van 19u tot 21u, of

• concertdag twee uur voor
aanvang.

Info: www.deniacultura.es
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

ZEEUWSE BOLUSSEN
Op  een  foto  van  door  mij  gebakken
Zeeuwse Bolussen op Facebook kreeg
ik  nogal  wat  reacties  dus  ga  ze  hier
beschrijven zodat iedereen ze misschien
zelf eens kan maken.

Koop  een  pak  “witbrood“  bloem  van
Koopmans  (Hollandse  supermarkt)  en
maak daar een brooddeeg van (voor 12
stuks) als u een broodbakmachine hebt,
laat die het deeg dan maken in 10 min.
volgens  de  gebruiksaanwijzing  op  het
pak maar voeg 50 gr. boter toe en iets meer melk want het deeg mag
niet te stijf zijn.

Laat 1 x rijzen, ongeveer 30 min. en verdeel dan dit deeg met een mes
in 12 gelijke delen en maak 12 bolletjes,  op het  aanrecht  onder de
bolle  hand  even  draaien,  leg  ze  op  een  bakplaat  op  bakpapier
bestoven met wat gewone bloem, bedekken met folie en weer laten
rijzen tot ze flink gegroeid zijn.

Vermeng intussen 250 gr. donkerbruine basterdsuiker (Hollandse 
supermarkt) met 250 witte basterdsuiker en 2 kl. eetl. kaneel.

Strooi flink wat suiker op het aanrecht maar op een grote houten plank
is beter want een aanrecht is soms nogal glad, rol elk bolletje een voor
een tot een lengte uit van ong. 25 cm en rol nu in de suiker tot min. 30
cm.

Ik doe altijd een beetje keukenstroop met iets water vermengen, iets 
verwarmen en strijk met een kwastje hier en daar op het deeg zodat 
de suiker er beter aan blijft plakken en vooral de uiteinden.

Maak nu een mooie bolus, middenstukje vast houden en de sliert er
omheen draperen,  het  laatste  uiteinde  iets  uittrekken  en  onder  het
deeg stoppen.

Leg ze op een bakplaat met bakpapier zover mogelijk uit elkaar maar 
er kunnen er 12 op een normale bakplaat van een elektrische oven.

Nu weer bedekken met folie en eventueel een dunne theedoek en 
laten rijzen tot ze twee keer zo groot zijn. De oven op 220 gr. 
voorverwarmen. 1/2
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RECEPT van de maand, Rien Versprille (vervolg)

Voordat ze in de oven gaan strooi ik er nog wat gem. suiker over want
door het rijzen zijn er soms wat kale plekken. Afbakken in ongeveer
10-15 min en uit de oven gelijk ondersteboven laten afkoelen.

Bolussen worden met boter besmeerd als tussendoortje bij  koffie of
thee.

P.S. 

U kan hiervoor natuurlijk ook een gewoon wittebrooddeeg maken van
500  gram  witte  bloem,  20  gr.  gist  vermengd  in  ongeveer  300  gr.
lauwwarme melk, 10 gr. zout, 50 gr. boter en 1 theel. suiker.

Succes en eet smakelijk, Rien.

2/2

Hersenkrakers

Laat uw hersenen werken en los deze krakers op!

Oplossing in de volgende Nieuwsbrief en mocht u niet zolang willen 
wachten, neem dan contact op met de redactie.
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Functionarissen

Advertenties Annelies Akkerman.................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Ad de Waal
barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek Carola Gleichman..................698 247 939 
carola.gleichman@gmail.com

Externe contacten Annelies Akkerman................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastheer/vrouw Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com 

Redactie Steef van den Deijssel
redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer Hans Geene
webmaster@ntvdenia.com

33

mailto:webmaster@ntvdenia.com


34



Clubleiders

Biljart Willem Pakvis.........................617 946 211

Hobbyclub Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com

Jeu de Boules Frank Rijsdijk..........................965 786 573
heikefrank@hotmail.nl............618 226 745

Klaverjassen Vera Smit................................696 378 730

De Dinsdagavond Ad de Waal.............................669 251 038
addewaal46@gmail.com

Spaanse les Info bij bestuursleden

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
................................................679 093 778
cvdarend@hotmail.nl
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Denia Bridge Club
Leden van de NTV kunnen zonder
contributie  verschuldigd  te  zijn
aan  de  Denia  Bridge  Club,
deelnemen  aan  hun  bridge-
activiteiten in de Casa: 
Contactpersoon:  Kees van Eck 
Telefoonnummer:  965 785 387
E-mail: 
vaneckcornelis@gmail.com

Maandag 16.00 – 19:30
Woensdag 16.00 – 19”30
Vrijdag 16.00 -  19:30
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Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Dénia

Evangelio-El Arca de Noé, C\ Sanchis Guarner 9 Dénia

Pastorie: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, te Dénia
Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. Tel: 96 579 9180 
Website: www.kerkdenia.nl

Kerkdienst iedere zondag om 11.00 uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht  Predikanten Dénia  

2020 Naam Plaats

sep/okt Ronald Ootjers Zaandam
nov/dec Rob Quispel Amersfoort

Wilt u meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig, bel dan met: 
Derk Rozema: tel. 686 717 454
Bram Gerth: tel. 684 452 491
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