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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 Rene van Dijk
 waarnemend penningmeester@ntvdenia.com

Lid Bar beheer Ad de Waal....................669 251 038 
barbeheer@ntvdenia.com

Lid Technisch beheer Leo Langeveld...............+31 614 962 520

Lid Henriëtte van Amping....633 065 946
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Van de voorzitter

De laatste maand van het jaar en wat voor een
jaar,  een  zeer  bewogen  tijd.  Het  was  een  moeilijk  jaar  waarin  we
allemaal  veel  hebben  meegemaakt.  Iedereen  zal  het  op  zijn  eigen
manier  hebben  beleefd.  Gelukkig  mochten  we na  de  Lockdown de
Casa  weer  openen.  Nog  steeds  onder  strenge  regels  om  veilig  te
blijven. 

Nu  deze  laatste  maand  waarin  we  normaal  als  vereniging  mooie
dingen organiseren. 

Ik noem het Sinterklaas feest in Santa Lucia waar normaal gesproken
Sint op bezoek gaat kan nu helaas niet doorgaan. Maar de  cadeautjes
komen er toch mede dankzij  de gulle  giften van de Schuimkoppen,
echt geweldig! Er zijn activiteiten georganiseerd om het geld bij elkaar
te krijgen voor de goede doelen. Fantastische leden die de schouders
eronder  zetten.  Liters  erwtensoep  werden  er  gemaakt  en  wat  te
denken van de paella. De opbrengst helemaal voor het goede doel. 

Ook gaven de leden gul, we kunnen echt trots op onszelf zijn zoals er 
is gereageerd. 

De voedselbank, ook één van de goede doelen van de vereniging gaat
zeker niet vergeten worden. 

We verzamelen houdbare artikelen in de Casa. Neemt  u alstublieft
ook iets mee, de mensen zullen u dankbaar zijn. Daarnaast zullen we
zoals elk jaar een cheque aan de voedselbak overhandigen.

Ook in  de Casa gaan we samen de  Kerst  vieren.  We brengen de
kerstsfeer aan en maken het  gezellig.  Wat het  precies gaat worden
hangt af  van de mogelijk nieuwe voorschriften die op 9 december door
de Spaanse regering of de Comunidad Valencia bekend zullen worden
gemaakt. We houden u via de e-mail op de hoogte.

Het zal voor iedereen toch een ander feest zijn dan normaal. Ik hoop
dat het lukt en samen kunnen genieten van een mooie Kerst. 

Graag wil ik alle leden Fijne Kerstdagen en voor het Nieuwe Jaar heel 
veel Gezondheid wensen!

De Voorzitter,

Annelies Akkerman.
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Van de bestuurstafel

Afgelopen maandag 23 november heeft het
Bestuur vergaderd en daarvan het onderstaande verslag.

We mogen Henriëtte van Amping begroeten als Bestuurslid. René van
Dijk zal tijdelijk de taken van de penningmeester waarnemen.

We  zijn  zeer  dankbaar  voor  de  fantastische  bijdrage  van  de
Schuimkoppen  voor  het  traditionele  Sinterklaas  evenement  voor  de
bewoners van Sta Lucia. Ook voor de bijdragen van de leden middels
een  donatie,  de  erwtensoep  en  de  paella  willen  wij  onze  dank
uitbrengen en niet te vergeten ook aan de leden die dit organiseerden.

Vrijdags houden we weer een inloopmiddag van 15:00 tot 17:00 uur
waarvoor vrijwilligers voor de bar zich hebben aangemeld.

Leo  Langenveld  heeft  het  materiaal  besteld  om  de  serre  te
overdekken.  De  werkzaamheden zullen in  de  komende  weken
plaatsvinden met behulp van een aantal vrijwilligers; hartelijk dank voor
jullie inzet. Er zal een verwarmingselement geplaatst worden zodat we
toch tijdens de koude maanden bij elkaar kunnen komen. De biljartzaal
achter de serre zal ook opengesteld worden voor een kleine groep met
in acht neming van de richtlijnen.

We  zoeken  naar  een  clubleider  om de  jeu  de  boules  weer  op  te
starten wie o wie? 

Er is door een aantal leden een initiatief genomen om te brainstormen,
hoe we weer een Evenementen Commissie kunnen samenstellen. 

Woensdagmorgen  23  december  wordt  een  gezellige  morgen
georganiseerd. De Casa wordt versierd en we gaan hapjes uitdelen en
willen we een kerstloterij organiseren.

We hebben de traditie om op tweede kerstdag bij elkaar te komen. We
gaan onderzoeken of we iets kunnen organiseren. Hierover komt later
nog meer informatie via de e-mail. Dit  is  afhankelijk  van de Corona
regels en wat de overheid op 9 december gaat bekend maken of deze
verlicht, gehandhaafd of verzwaard worden.

Voor het bakken van oliebollen hebben we de hulp van 4 leden nodig;
laat iets van u horen en meld u aan.

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Nogmaals  doen  wij  een  beroep  op  u  om  uw  e-mail  adres  en/of
telefoonnummer  door  te  geven zodat  wij  u  kunnen bereiken als  dit
nodig mocht zijn.

We dringen met nadruk erop aan om u aan de Covid regels te houden
zoals  deze in de Nieuwsbrief zijn vermeld.

Het Bestuur wil iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
wensen waarin we allemaal hopen dat we volgend jaar weer virusvrij
bij elkaar kunnen komen.

Het NTV Bestuur

2/2

Van de redactie

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com  

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

januari 30 december 6 januari

februari 27 januari 3 februari

maart 24 februari 3 maart

In verband met  het kerstfeest heeft onze Chef Rien Versprille enkele
passende  recepten  voorgeschoteld  om  u  te  inspireren  een  fijn
kerstmaal te creëren in deze Corona tijd.
U vindt daarom in deze uitgave 4 pagina’s met recepten.
De redactie
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Agenda

 Elke dinsdag 14:00 uur Klaverjassen
 Elke woensdag 11:00 uur Inloopochtend
 Elke vrijdag 15:00 uur Inloopmiddag

17 dec  Kerststukjes maken
23 dec  Kerstviering Casa
26 dec  Kerst bijeenkomst
1 jan  Nieuwjaarsduik
1 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst

Activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk van de regelgeving 
van de overheid.

Covid-19 regels in de Casa

➢ Bij het binnenkomen dient u uw handen te ontsmetten.
➢ Het mondkapje dient u te allen tijde correct te dragen zolang u 

niet aan een tafel zit.
➢ U wordt verzocht om u zo min mogelijk te verplaatsen
➢ Het maximale aantal personen per tafel is zes.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Roken alleen op de daarvoor gereserveerde plek.
➢ Drankjes en dergelijke kunnen besteld worden bij de 

rondlopende vrijwilligers. 

Het NTV Bestuur
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Sinterklaas bezoek Santa Lucia
Vanwege de Corona Virus zijn dit jaar vele acties anders dan anders.

Gezien onze  relatie  met  het  Zorgcentrum  van  Dénia  e.o.  “La
Residencia  Santa  Lucia”,  alwaar  Sinterklaas  traditie  getrouw  reeds
sinds  het  bestaan  van  de  NTV  zijn  opwachting  maakte  met  een
presentje voor de residenten, wilden wij als NTV dit jaar van de Corona
virus hen, de bewoners en staf, niet vergeten. Vandaar een speciaal
beroep op onze hoofdsponsor “De Paella van de Schuimkoppen ten
huize Koebaas” om ook dit jaar bij te dragen, met gevolg een geweldig
respons zodat  het  Sinterklaas  feest  is  gewaarborgd.  Schuimkoppen
bedankt! 

Andere  bijdragen  worden  bijgevoegd  aan  een  speciale  voorziening
“Santa Lucia” in de NTV boekhouding. De presentjes voor de Santa
Lucia residenten zijn reeds gekocht en in quarantaine geplaatst in de
Residencia  (zie  foto´s).  Voor  de  ”Dag  Opvang”  wordt  er  een
geluidsinstallatie  aangeschaft  om  met  muziek  hun  verblijf  op  te
vrolijken. De staf zal niet worden vergeten en zal worden verrast met
een  aantal  Kerstloten  van  de  zogenaamde  “El  Gordo”.  Een  illusie,
laten we dat hopen dat het niet bij een illusie blijft, want het is hun wel
gegund.  Veel  liefdevol  werk en tot  op heden geen enkel  geval  van
besmetting. BRAVO!! 

Maar  komt  de  De  Sint  naar  Santa  Lucia??  Jazeker,  onze  hoofd
Sinterklaas (Cor) heeft  één van zijn hulpjes, staf medewerker Santa
Lucia, bereid gevonden om zijn taak over te nemen. Wij zullen jullie op
de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Hendrik Wibbelink
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Voedselbank Dénia

De Voedselbank in Dénia is één van de
goede  doelen  van  de  vereniging.  Veel
mensen  bevinden  zich  momenteel  in
een kritische situatie en zijn afhankelijk
van de hulp van de voedselbank.

We willen u vragen om ruimhartig lang
houdbare  levensmiddelen  te  schenken
en denken daarbij  aan conserven,  rijst,
spaghetti,  olijfolie,  suiker  en  dergelijke.

Ook voor de persoonlijke verzorging worden er producten gevraagd en
is  er  behoefte  aan  shampoo,  douchegel,  deodorant  en  tandpasta.
Eigenlijk is aan alles behoefte waarvan u maar denkt dat het goed is te
gebruiken en niet bederft. De giften worden In de Casa verzameld en
worden daarna naar de Voedselbank gebracht.

We hebben in de Casa ook een tafeltje met allerlei snuisterijen neer
gezet  voor de verkoop.  De bedoeling is dat  er  ook nog een tafeltje
bijkomt met boeken voor de verkoop. De gehele opbrengst hiervan is
ook bestemd voor de voedselbank.

Heeft u vragen, Saskia helpt u graag!. 

Helpt  u  ons  om zo  veel  mogelijk  mensen,  die  het  in  deze  tijd  erg
moeilijk hebben, te steunen.
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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:
   966 467 008
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Workshop kerststukjes maken

Donderdag 17 december 14:00 uur

Donderdag 17 december  organiseert  Marie-
Louise  een  worksohop  kerststukjes  maken
voor de NTV leden.
Zelf  meenemen  wat  groen  uit  de  tuin,  een
mesje en een schaar.
De kosten zijn € 7,50

Er is plaats voor maximaal 15 leden. Dus snel aanmelden als je wilt
meedoen.  Je  kunt  je  inschrijven  bij  de  gastvrouw  of  digitaal  via
ntvleden@gmail.com.

Annelies

Valenciaanse Feestdagen in december
Dinsdag 8 december Inmaculada Concepción, 

Maria’s Onbevlekte Ontvangenis

Vrijdag 25 december Navidad del Señor 

Kerstmis

Voor sommige deelstaten is 6 december ook een feestdag maar niet 
voor de de Comunidad Valenciana. Het is de dag van de grondwet 
(Día de la Constitución Española).
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Erwtensoep actie 

De traditionele snertactie voor de goede doelen is dit jaar
weer achter de rug.

Om  u  een  indruk  te  geven  wat  er  zoal  verwerkt  werd  hierbij  een
opsomming:
Totaal 40 liter water, 9 kg varkensvlees, ham en dijbeen, 20 pakken
spliterwten etc. etc. Dit  levert ongeveer 140 porties erwtensoep op. 
Tot nu toe zijn 135 tot 138 porties verkocht. 
Vanwege de Corona virus heeft Rene dit jaar maar één keer gekookt
en zeg maar in het groot. Er is meer dan vorig jaar gemaakt.
Misschien, indien gewenst is Rene bereid om volgend jaar in februari
nog een keer de koksmuts op te zetten om weer heerlijke erwtensoep
te maken.
Rene en de keukenbrigade hartelijk dank voor jullie inzet!
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NIEUWJAARSDUIK 2021

Beste leden van de NTV,

Op  nieuwjaarsdag  2021  zal  er  wederom  een  traditionele
Nieuwjaarsduik in de Middellandse Zee georganiseerd gaan worden.
Ons  trouwe  lid  Frans  Rijsdijk  die  jaren  de  Nieuwjaarsduik
organiseerde,  heeft  om  moverende  reden  aangegeven  met  de
organisatie van de Nieuwjaarsduik te stoppen. Ondergetekende neemt
het "stokje" van hem over. Bij deze wil ik Frank heel hartelijk bedanken
voor zijn organisatie in de afgelopen jaren.

Traditie  getrouw  vindt  de  Nieuwjaarsduik  plaats  in  de  zee  voor
restaurant/strandpaviljoen Teneré.

De start vindt plaats om 12.00 uur. In het paviljoen zijn mogelijkheden
om zich om te kleden. Een ieder is van harte welkom. Hoe meer zielen
des  te  meer  vreugd.  Aansluitend aan  de Nieuwjaarsduik  zal  er  om
14.00  uur  een  Nieuwjaarsreceptie  in  de  Casa  worden  gehouden.
Informatie hierover krijgt U van het bestuur.

Ik  hoop  U  op  01  januari  2021  om  12.00  uur  bij  de  start  van  de
Nieuwjaarsduik 2021 te zien.

Met vriendelijke groet;
Ben Ernens.
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Lezing Corona virus

Astrid ten Zeldam HCB

Astrid van HCB in Benidorm heeft bij ons
in de Casa een interessante lezing over
Corona gegeven. Ze vertelde ons dat er
nog  heel  veel  niet  bekend  is  over  het

virus maar wel dat het heel erg besmettelijk is.
Er zijn verschillende testen: De PCR – test is de betrouwbaarste test
en  daarnaast  zijn  er  nog   sneltesten  maar  deze  zijn  minder
nauwkeurig. De PCR test maakt gebruik van een staafje om in mond
en keel een uitstrijkje te nemen.
Het virus wordt overgedragen door de vochtdeeltjes (aerosolen) die we
in de lucht verspreiden. Het is daarom belangrijk dat we mondkapjes
dragen.  Ook  het  regelmatig  wassen  van  onze  handen  voorkomt
overdracht  van  het  virus  die  door  aanrakingen  wordt  veroorzaakt.
ssen.  Onder  andere  voorkomen  deze  maatregelen  mogelijke
besmetting met het virus.
Ook een punt van aandacht is het schoonmaken van het sanitair. Een
scheutje chloor in een emmer water is voldoende om het virusvrij te
maken.
Wanneer  je  in  contact  komt  met  iemand  die  besmet  is  is  het
noodzakelijk om je gelijk af te zonderen. Op dag zes moet je je dan
laten testen of je het virus ook hebt gekregen voor die tijd geeft de test
geen duidelijke uitslag.
Voor veel mensen is dit moeilijk, want je voelt je niet ziek en toch mag
je dan niemand meer ontmoeten, ook je eigen huisgenoten niet.
Sommige  mensen  komen in  de  ontkenningsfase  en  zeggen  ik  heb
geen virus, ik ben alleen maar verkouden of zeggen helemaal niets.
Je gaat dan wel heel erg gevaarlijk om met de gezondheid van jezelf
en van de andere mensen in jouw omgeving.
Ze  gaf  ons  nog een  tip  om naam en telefoonnummers  te  noteren,
zodat we de leden kunnen informeren mocht er een besmetting zijn die
heeft plaatsgevonden in de Casa.

Annelies
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Op reis in Spanje
Voor meer informatie kijk op:  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies

Bij NOOD zijn wij dag en nacht bereikbaar via +31 247 247 247

https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood
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Klaverjassen

Ondanks Corona doen we er alles aan om het
gezellig  te  maken  en  te  houden  en
klaverjassen hoort daar uiteraard bij.

De  winnaars  van  afgelopen  maand  waren:
Margaret, Joyce en Flip.

Op verzoek van een lid van de klaverjasclub
hebben we gezamenlijk besloten om voorlopig
een uurtje eerder te beginnen, dus nu starten

we om 14.00 uur i.p.v. 15.00 uur. Aangezien we buiten kaarten en toch
nog  steeds  starten  met  een  zonnetje  wordt  het  voor  Spaanse
begrippen toch wel fris later in de middag.

Afgelopen week waren er weer drie tafels bezet,  dat  is in totaal 12
personen. Iedereen legt € 2,- in per week en daar kunnen weer leuke
prijsjes van gekocht worden. Ook wordt daarvan gespaard zodat we zo
af  en  toe  gezamenlijk  ergens  kunnen  eten.  Zo  hebben  we  10
november genoten van een frietje met een snack en twee drankjes uit
de pot van de klaverjasclub bij meneer Aart. Het was erg gezellig en
lekker  en  voor  herhaling  vatbaar.  Voordat  we  vertrokken  richting
meneer Aart gaf onze Rien nog een kort optreden met een operalied,
hij kreeg iedereen even stil.

Het mag toch wel even gezegd worden dat onze oudste klaverjasser
89 jaren telt en dat is niet niks. Iedere week wordt hij gebeld om te
vragen of hij mee wil spelen en neemt dan vrolijk op met de woorden
“tuurlijk  ben  ik  erbij”.  Hij  won  de  laatste  prijs  en  wel  een  bus
scheerschuim,  waarop  iedereen  riep  “hint,  hint”.  M.a.w.  woorden
volgende week zit Jacques er glad geschoren bij.

De komende weken zijn in het kader van de feestdagen, want ook al
zal het dit jaar weer anders gevierd moeten worden, wij proberenj het
toch zo gezellig mogelijk te maken en positief te blijven. Eens kunnen
we weer hier of in Nederland deze feestdagen samen met familie en
vrienden vieren.

We houden u op de hoogte van het wel en wee van de kaartclub. Er
zijn al weer heel wat leuke kerstprijsjes ingekocht.

Voor diegene die de kerstboom nog niet hebben staan, veel plezier
met het optuigen en fijne dagen gewenst namens de klaverjasclub.

Hasta Enero 2021

Vera 1/2
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Klaverjassen
Foto’s Vera 2/2
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

Koud voorgerecht:
Speculaas Tiramisu 

met mandarijnen 

voor. 4 personen

Benodigd: 
3  mandarijnen,  vers  of  uit  een  blikje,  250  gr.  slagroom,  250  gr.
mascarpone,  1  zakje  vanille  suiker,  1  kop  koude  koffie,  10
speculaasjes,  ½ theelepel  speculaaskruiden,  cacaopoeder  voor
garnering, amaretto likeur en een mixer en 4 glaasjes..
Bereiding:
Klop  de  slagroom  lobbig  en  vermeng  met  de  vanille  suiker,
mascarpone en  de speculaaskruiden; heeft  u geen speculaaskruiden
meng  dan  3  tl.  kaneel  met  1  tl.  nootmuskaat  en  1/2  tl.
kruidnagelpoeder.) 
Snij  de  mandarijnpartjes  doormidden,  meng  de  amaretto  door  de
koffie,en brokkel de speculaasjes.
Verdeel  wat  roommassa  over  de bodem van vier  glaasjes,  dip  wat
speculaasbrokjes  in  de  koffie,  leg  op  de  room  met  wat  manderijn-
partjes,  hierop  weer  room,  speculaas,  mandarijn,  sluit  af  met
roommengsel.  Garneer  met  cacaopoeder  en  mandarijn.  Mocht  de
roommassa te flauw zijn voeg dan wat suiker of vanillesuiker toe.
Serveer direct of zet het tevoren in de koelkast.

1/4
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RECEPT van de maand, Rien Versprille(verolg)

Koud voorgerecht
Vitello Tonnato voor 4 personen
Benodigd:
300  gr.  dun  gesneden  kalfs-  of
varkensfricandeau,  handje  rucolasla,
kappertjes  om  te  garneren,  snufje  zout  en
peper. Voor de tonijnsaus; 3 eetl. mayonnaise,
160  gr.  tonijn  uit  blik,  iets  peper,  1  eetl.
citroensap,  4  ansjovisfilet,  flesje,  2  tl.
Kappertjes en blender of staafmixer.

Bereiding:
Laat de tonijn uitlekken en doe alle ingrediënten voor de saus in de
blender of mix het fijn met de staafmixer tot een gladde tonijnsaus.
Verdeel de fricandeau over vier borden en besprenkel royaal met de
saus. Garneren met de sla, kappertjes en zwarte peper uit de molen.

Warm voorgerecht
Gegrilde gamba's op zijn Frans voor 4 
personen
Benodigd:
Reken op 4 grote rauwe gamba’s per persoon.
500  gr.  zachte  roomboter,  1  ui,  4-5  tenen
uitgeperste knoflook, 300 gr. hartige geraspte
kaas,  pernod,1  tl.  Majoraan  poeder,  1  tl.
basilicumpoeder,1½ tl.  tijmpoeder,  1  eetl.
gehakte peterselie, peper en aromazout.

Bereiding:
Ontdoe de rauwe gamba’s van de koppen en was ze schoon. Leg elke
gamba op zijn zij  op een plank,  leg  je  hand erop en snij  overlangs
doormidden tot aan de staart met een scherp zaagmes(je).  Vouw ze
open met de rugzijde naar buiten en verwijder de darm, die nu goed
zichtbaar is. De schaal niet verwijderen.
Meng de zachte roomboter met de heel fijn gesnipperde ui, uitgeperste
teentjes  knoflook,  geraspte  kaas, een  scheutje  pernod,  Majoraan
poeder,  basilicumpoeder, tijmpoeder, gehakte peterselie, iets peper en
aromazout; oppassen want de kaas is ook al zout.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille(verolg)

Vervolg van Gegrilde Gamba’s

Heeft u een spuitzak spuit dan met een grove kartelspuit zoveel boter 
op elke gamba zigzag zodat hij bedekt is. Zonder spuitzak de boter 
met twee lepels over de gamba’s smeren ,heel dik en bestrooi er 
paneermeel over.Op een bakplaat in een zeer hete oven bruin 
bakken,als de staartjes omhoog komen zijn ze gaar.Evt.iets water of 
bouillon toevoegen voor U het serveert met vers stokbrood.

Hoofdgerecht
Eendenborstfilet met peper-
sinaasappelsaus

Benodigd:
Koop 1 filet per twee personen.
Zout,  peper,  boter,  bloem,
sinaasappel, ½ bouillonblokje, roze
pepertjes  uit  een  glazen  potje,

appels, groene boontjes frituuraardappeltjes, Grand Marnier of oranje
Curaçao likeur.
Bereiding:
Snij  wat  overtollig  vet  van  de  zijkanten  van  de  filet  af.  Maak
inkervingen op afstand van ong. 1 cm in het overige vet. Wrijf ze in met
zout en peper en bak de filets in boter mooi bruin zo dat ze binnenin
rosé blijven en houd ze warm.
Voeg een eetl.  bloem bij  de  bakboter  en laat  lichtbruin  dit  worden;
oppassen,, niet te donker want dan wordt de saus bitter.
Voeg direct  het  sap van een sinaasappel toe en een scheut  Grand
Marnier of Curaçao likeur. Kruimel er een half bouillonblokje in met een
beetje water en twee tl. roze pepertjes. Laat even inkoken onder flink
roeren met een garde om klontjes te voorkomen.
Schil een sinaasappel en maak plakjes die in de saus warm gemaakt
worden. Nu de warme eendenborst trancheren in plakken en leg er de
warme sinaasappelplakjes op en giet de saus er over.
Serveer met gebakken halve appels in de schil,  groene boontjes en
frituuraardappeltjes.
Serveer altijd op goed voorverwarmde borden.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille(verolg)

IJsnagerecht
Parfait met mokka of Grand Marnier. 

Nodig elektrische .klopper.

Bereiding:
Klop 1/4 l.slagroom luchtig  zonder  suiker  en
zet koel. Klop 4 eierdooiers met 90 gr. suiker
heel luchtig.(10 min.). Klop 4 eiwitten stijf met

90  gram  suiker  in  een  vetvrije  kom.  Voeg  dooier  en  eiwit  bij  de
slagroom en spatel voorzichtig dooreen.
Nu heeft u de keus in mokka- of likeurijs. Voor het laatste roer door de
massa  een  glas  Grand  Marnier.  Voor  mokka  ijs,  doe  3-4  theel.
nescafepoeder in een klein beetje warm water en roer tot het totaal is
opgelost (als  u hier de staafmixer in zet ontstaat er een heel luchtig
mokkaschuim). Roer dit voorzichtig door de massa. Niet langer roeren
dan nodig om de luchtigheid niet te verliezen.
Bekleed een bakblik  met  plasticfolie(gaat  makkelijk  als  het  blik  een
beetje is nat gemaakt).
Stort de massa in het blik en zet het afgedekt met folie minstens 24
uur  in  de  diepvries.  Kan  dus  een  of  een  paar  dagen  tevoren  al
gemaakt worden. Om te serveren houdt het blik even ondersteboven
onder  een  kraan  met  stromend  lauw  water  om  te  lossen,  snij  er
plakken van, leg op een bordje en spuit  er slagroom op en bv. een
beetje chocoladehagelslag of chocoladesaus op het mokkaijs en rode
vruchtjes en/of vruchtensaus op het likeurijs.
Weeg de suiker secuur af want dit bepaalt de stijfheid van de parfait.

Succes, eet smakelijk en voor iedereen een Coronavrij kerstfeest.
Rien.
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39



40



Functionarissen

Advertenties Annelies Akkerman.................638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Ad de Waal

barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek Vacature

Externe contacten Annelies Akkerman................638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen vacature
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastvrouw Thea de Boer.........................+31 646 159 359

theadeboermajenburg@gmail.com 

Redactie Steef van den Deijssel

redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer Hans Geene

webmaster@ntvdenia.com
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Clubleiders

Biljart Willem Pakvis.........................617 946 211
wgpakvis@gmail.com

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

Jeu de Boules Vacature

Klaverjassen Vera Smit................................696 378 730
levebreda@gmail.com 

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

Spaanse les Info bij bestuursleden

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
cvdarend@hotmail.com.......679 093 778
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Informatie bijVera Smit

696 378 730
levebreda@gmail.com
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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
38.........Antonio Pérez López Spaanse leraar
30.........Auto Dénia Opel
24.........Barbaras Boutique
24.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
48.........Camarot verzekeringen
8.........Cathy de Bos Fysiotherapie

36.........Centro Dental
14.........Ciudad Patricia
44.........Computer Care
42.........Construcciones Duque
40.........Correduria de Seguros
20.........Dénia Osteopath
44.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos
8.........Duit TV

40.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
38.........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.........Haring en Co
4.........Hospital Clinica Benidorm

20.........Janett Friseur
32.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
24.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
26.........Restaurante Basta Fuego
34.........Restaurante Teneré
24.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur 

22.........Starck Estates
6.........Tandarts Willem Rutten

36.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
47.........Yorkshire Linen
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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 xx.xx uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht  Predikanten Dénia  

Tot nader order zijn er i.v.m. CORONA geen diensten in de kerk en is er 
ook geen predikant aanwezig.

Mocht u vragen hebben dan kunt u de onderstaande personen 
bellen.

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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