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

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

Lid Leo Langeveld...............+31 614 962 520
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Laatst hoorde ik een mooie opmerking: “Wat is het toch geweldig dat 
we in Dénia een Nederlandse vereniging hebben”.

Het hoort bij Dénia en ja, dat is ook iets om trots op te zijn! We zijn al
sinds oktober  1977 in  Dénia en dat  zijn  al  heel  wat  jaren;  in  2023
vieren we ons 50-jarig bestaan.

Afgelopen 3 oktober hadden we onze haringparty. Op de achtergrond 
speelde een leuk muziekje en de haring smaakte prima.

Nu de maand oktober weer voorbij is en we één keer samen onder de
paraplu hebben gezeten om niet nat te worden van de regen, gaan we
op naar november. We hebben een fantastisch terras en daar mogen
we nu heel blij mee zijn en ook dat in Dénia vaak het zonnetje schijnt. 

Want we blijven buiten, waar er minder risico is om elkaar te 
besmetten. Af en toe zal een dikke trui of een lekkere warme jas nodig 
zijn maar dat is ook Spaans.

We willen ook in deze maand een leuke activiteit organiseren. Het 
wordt wel elke keer op korte termijn bekeken wat er mogelijk is.

Om u hierover goed en tijdig te kunnen informeren is het handig om
uw e-mail adres aan de secretaris door te geven, mocht u dit nog niet
eerder hebben gedaan.

Tot slot  wil ik  die leden bedanken die reeds hun contributie hebben
betaald. U zult begrijpen dat de kosten blijven doorgaan, ook wanneer
u niet naar de Casa kunt komen. Ik vertrouw erop dat degenen, die
nog niet hebben betaald, dit alsnog zullen doen. Na al die jaren dat u
van  alle  activiteiten  en  bijeenkomsten  hebt  kunnen  genieten,  u  de
vereniging een warm hart blijft toedragen ook nu het minder gaat door
de opgelegde maatregelen van de overheid.

Hiervoor alvast mijn hartelijke dank! 

Annelies Akkerman

De Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Beste Leden,

Het NTV bestuur wenst u ondanks het Corona-virus een prettig verblijf
in Spanje. Wij proberen binnen de grenzen van wat wordt toegestaan
door  de  Spaanse  overheid toch  zoveel  mogelijk  de  Casa  open  te
houden,  zodat  het  persoonlijke  contact  tussen  de  leden  onderling
gehandhaafd kan blijven.

Helaas  hebben  Carola,  Hannie  en  Johanna  van  de  bibliotheek
medegedeeld,  dat  zij  per  1  januari  2021  met  hun  activiteiten  gaan
stoppen. Ook Frank van de jeu de boules heeft aangegeven dat hij per
1 januari 2021 wenst te stoppen met het begeleiden van de jeu de
boules.  Zowel  Carola,  Hannie,  Johanna  en  Frank  worden  alvast
bedankt voor hun inzet in de vele jaren bij de NTV. Voor de leden van
de NTV is het belangrijk dat de bibliotheek en de jeu de boules instant
worden gehouden, want het zijn beide speerpunten van de NTV voor
de leden. Wie o wie voelt zich geroepen om hun plaats over te nemen.

Er is een vacature voor iemand die de Evenementen Commissie weer
wil opstarten. We zijn dus op zoek naar iemand die deze kar wil gaan
trekken.

Rene  van  de  Dijk  en  Henk  Wibbelink  zullen  een  actie  opzetten
waarvan de opbrengst ten goede komt voor de bewoners van Santa
Lucia; zie de informatie in deze Nieuwsbrief.

Gaan we vrijdagmiddag van 15:00-17:00 nog open? 

Helaas is  er  hierover  nog  geen  definitieve  beslissing  genomen.  De
kans dat we dit gaan doen, is geheel afhankelijk van de regelgeving
van de Spaanse overheid. Daarbij komt, als we wel open mogen gaan
op vrijdag, dat het wenselijk zou zijn dat er meer vrijwilligers voor de
bar nodig zijn.

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Er wordt een tekening, materiaal- en kostenlijst gemaakt, om de serre
weer te herstellen met een mogelijkheid voor opslag van de tafels en
stoelen. 

Na onderzoek is het duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om een
goedkopere plek,  die aan al  onze eisen voldoet,  te  vinden voor  de
Casa. We blijven dus de komende tijd gebruik maken van de Casa.

Roken aan alle tafels is verboden; achterin op het terras zullen apart
een aantal tafels worden geplaatst waar het toegestaan is om te roken.

Zie verderop in deze nieuwsbrief een apart stukje over onze Covid 19
(Corona) regels.

Op  donderdag  12  november  om 14:00  uur  houdt  Astrid  van  IMED
Benidorm een lezing over de Corona virus.

Het NTV Bestuur
Willem Pakvis

Secretaris 2/2

Van de redactie

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

december 25 november 2 december

2021

januari 30 december 6 januari

februari 27 januari 3 februari

Foto voorblad Marie-Louise
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Agenda

 Elke dinsdag 15:00 uur Klaverjassen
 Elke woensdag 11:00 uur Inloopochtend

11 nov  Woensdag erwtensoep actie tbv St Lucia
12 nov  Lezing Corona / Covid 19 door IMED Benidorm
25 nov  Woensdag paella actie tbv St Lucia

Hallo Wandelaars,

Normaal zouden wij half oktober weer beginnen met
onze wandelingen. Helaas hebben wij, de voorzitter
van de NTV en ikzelf als wandelleider, besloten om
de  wandelingen  i.v.m.  het  Covid  19  virus  tot
minstens 1 januari 2021 uit te stellen.

Als er gedurende de volgende maanden zich verbeteringen voordoen 
kunnen we uiteraard zien of we wel weer kunnen wandelen. Wat er 
daarna gebeurd zien we dan wel maar rekenen op een nieuwe start.

Wij hopen u allen toch wel zo snel mogelijk weer te ontmoeten.

Voor opmerkingen, ideeën en vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Met wandelgroeten,

Cor

Tel 679 093 778 of 917 610 938
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Santa Lucia 2020

Ook wij worden belemmerd in ons streven om van het jaarlijkse Sint
Nicolaas feest bij  de bewoners van het verzorgingshuis Santa Lucia
een echt feest te maken. Niet alleen kunnen wij geen acte de présence
geven wegens de terechte afscherming van de bewoners, noch zijn wij
in staat de broodnodige middelen om toch nog iets te doen ten volle uit
te benutten.
Wel kunnen we cadeaus bezorgen, die eerder naar het tehuis moeten
worden gebracht, omdat deze moeten worden ontsmet. Zo kunnen we
toch nog iets doen voor de bewoners.
Maar wat wij ook kunnen is onze jaarlijkse november erwtensoep actie,
wel is waar slechts éénmaal toch door te laten gaan en zodoende een
deel van de benodigde gelden te verkrijgen. Wat helaas niet doorgaat
is  de  jaarlijkse  zangbijeenkomst  van  de  Schuimkoppen  met
gesponsorde paella van de fam. Wibbelink. Gelukkig zijn zij wel bereid
gevonden paella te bereiden in de Casa. Tevens vallen er inkomsten
weg doordat de bridgeclub een andere invulling gekregen heeft en niet
meer in de Casa hun bridgedrives houden, waardoor geen collectes
kunnen worden gehouden. De data voor het nuttigen en afhalen van
de erwtensoep en de paella is op 11 resp.  25 november a.s.  in de
Casa.  Uiteraard  met  inachtneming  van  de  regels  die  gelden  in  de
huidige Coronatijd.

Over de uitvoering (bv het afhalen van erwtensoep en paella op een
bepaald  tijdstip)  worden  jullie  nader  geïnformeerd.  Wel  is  het
noodzakelijk te bestellen.  Wij hopen op jullie begrip en medewerking.
Ook zoeken wij  uiteraard nog sponsoren voor het verkrijgen van de
benodigde  gelden.  Nodig  is  een  bedrag  van  ongeveer  €  1350  om
quitte te draaien. 

Rene
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Verslag Workshop Herfststukjes Maken

Onder  leiding  van  Marie  Louise  was  er  weer  traditiegetrouw  een
workshop “Herfststukjes Maken”.
Het is een hele gezellige workshop en we leren hoe de stukjes moeten
worden opgebouwd met als resultaat deze mooie bloemstukjes. 
Marie-Louise heeft  toegezegd om ook een workshop kerststukjes te
organiseren. Het duurt nog even voordat het Kerst is maar we kunnen
ons er nu alvast op verheugen.

Annelies

Foto’s Marie-Louise en Annelies
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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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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

Beste leden van de NTV,
In verband met de wintertijd,  het  invallen van de duisternis en voor
zover hier in Spanje de kou in de avond hebben we besloten om de
klaverjasavond te veranderen in klaverjasmiddag. Het is handiger om
eventueel niet in het donker te hoeven rijden, wat voor sommigen toch
een drempel is om niet te komen kaarten. Juist in deze vervelende tijd
van corona is het fijn om lekker te kunnen kletsen en te  kaarten met
elkaar.

De klaverjasmiddag wordt gehouden op de dinsdag van 15.00-17.00 
uur.

We spelen dan 2 rondes klaverjas, waarna we van 17.00-18.00 uur 
eventueel een snack kunnen nuttigen. De frietpan zal dan aangezet 
worden, vergezeld van een kroket, loempia, etc.

Iedere week worden er leuke prijzen ingekocht en bij het overhouden
van het inleggeld (€ 2,- p.p.) van de spelers wordt de kas gespekt voor
een eventueel etentje. 

 De laatste weken hebben we 3 tafels van 4 personen = 12 spelers. Is
toch  mooi  om  te  zien  hoeveel  gezelligheid  en  lol  wij  op  deze
klaverjasmiddag beleven.

Ook is er een idee geopperd om bij het behalen van de eerste plaats
een  foto  te  maken  met  de  winnaar  van  de  middag  vergezeld  met
de klaverjasbeker van de NTV. Het is geen wisselbeker, deze zilveren
beker  blijft  eigendom van de  klaverjasclub,  zoals  aangegeven door
Willem en Margaret.

1/2
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Klaverjassen (vervolg)
Afgelopen week viel Piet in de prijzen en werd eerste. Twee weken 
terug was de beurt aan Joyce.

Mocht je denken, dat lijkt me wel gezellig om aan te schuiven, schroom
niet en laat het even weten via de app of een bericht aan de 
organisator Vera (696378730)

Hasta luego

Vera

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

IRISH STEW

Benodigd:  200  gr.  ontbijtspek,  200  gr.
hamlappen,  5 gr.  boter,  1 liter  bouillon,
500  gr.  groene  of  witte  kool,  500  gr.
wortelen, 1 grote ui, zout, peper en 1 kg
aardappelen.

Snijd het spek in stukjes en de ham in
blokjes en bak snel licht bruin en voeg

de bouillon er bij. Laat half uur stoven.

Schil en verdeel de aardappel in stukken, maak de kool, wortelen en ui
schoon en snijd ook in stukken en voeg bij in de vleesmassa.

Laat alles nog en uurtje zachtjes stoven. Op smaak maken met peper
en zout maar voorzichtig want in vlees en bouillon zit ook al zout.

Nog even een heerlijk nagerecht uit de UK.

TRIFLE

Maak  van  2  eidooiers,  50  gr.  suiker,
zakje vanille suiker en 30 gr. bloem met
½  l.  melk een roomvla op de bekende
wijze. Laat afkoelen met pl. folie erover.

Leg  300  gr.  cake  in  plakken  op  de
bodem van een glazen schaal.

Nu  ong.  500  gr.  gemengde  vruchten
gedeeltelijk vers en/of uit blik in stukjes naar keus, goed uitgelekt op
de  cake  verdelen.  Sprenkel  er  een  borrelglas  zoete  sherry  of
vruchtenlikeur over.

Stort de vla, even doorroeren, erover. Klop een ¼ l. slagroom met wat
suiker en schep of spuit deze over de vla.

Succes en eet smakelijk Rien
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Hersenkrakers
Hierbij de oplossing van de kraker in de oktober Nieuwsbrief:

.

1. Bloed, zweet en tranen
2. Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder
3. Het Regent Zonnestralen
4. Vogeltjesdans
5. België
6. Zet een kaars voor je raam
7. Koningslied
8. Drank en Drugs
9. 15 Miljoen Mensen
10. Zoutelande
11. De Vlieger
12. Zwart Wit
13. Een Kopje Koffie
14. Alles is Liefde
15. Twee Violen, Een Trommel en een Fluit

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. 

Voor het rondbrengen van de bestellingen zijn we naarstig op zoek 
naar vrijwilligers. Help elkaar en meldt u aan!

Het NTV Bestuur
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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 

bij

Vera Smit
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32.........Fisiodenia
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20.........Janett Friseur
26.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
22.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
28.........Restaurante Teneré
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8.........Servitur 
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30.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
39.........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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