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JANUARI 2021
44e jaargang nr. 1

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

Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado de Correos 797, 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 Henriëtte van Ampting...633 065 946
 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 Vacature
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Allereerst een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!

De oliebollen en de appelflappen zijn op en we genieten na van de
hele gezellige Kerstmorgen met inachtneming van de Covid regels. Op
de 2de kerstdag hebben we samen gezellig een wijntje kunnen drinken,
helaas kon de Kerstbrunch geen doorgang vinden.

Dank aan de geweldige evenementen groep, die in korte tijd dit alles
hebben georganiseerd, om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. 

Het herstel van de serre wordt gedaan door de eigen leden zodat we
de kosten kunnen beperken. We gebruiken deze tijd om u straks te
kunnen ontvangen in een Casa die er super uit  ziet  zodra we weer
volledig  open  mogen.  Nu  al  mochten  we  veel  complimenten
ontvangen. 

Met  de  start  van  het  nieuwe  jaar  zullen  we  ons  ook  moeten
voorbereiden op de taken die het bestuur heeft. Te denken valt aan de
Ledenvergadering  die  altijd  in  februari  wordt  gehouden.  Het  is  nog
vroeg in  het  jaar,  maar  deze ledenvergadering vergadering zal  een
speciale manier van organisatie nodig hebben. Het zal ook meer tijd
vergen  en  ook  moeten  we  zeer  creatief  zijn  in  hoe  we  het  gaan
organiseren. Maar het heeft zeker onze aandacht.

Er zijn al leden die hun contributie voor 2021 hebben voldaan. De huur,
de  elektriciteit  en  de  andere  kosten  blijven  doorgaan  terwijl  de
inkomsten achterblijven; we verzoeken u om uw contributie contant te
betalen of per bank. U kunt ook in de Casa pinnen.

Het Bestuur en de functionarissen zijn allemaal bezig om de vereniging
door deze moeilijke tijd te loodsen en niet te vergeten de bibliotheek
die open blijft.

Niet iedereen komt of is in staat in deze periode de Casa te bezoeken
en kennis te maken met de nieuwe bestuursleden, daarom stellen zij
zich voor in deze Nieuwsbrief met tekst en foto.

Ik hoop dat het vaccin ons allen gaat helpen zodat we elkaar weer snel
kunnen ontmoeten.

Annelies Akkerman. 

De Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Het Bestuur  wenst het NTV Bestuur alle NTV leden een Gelukkig en
een Voorspoedig Nieuwjaar 2021. 

Beste NTV Leden,  door de Corona pandemie was het afgelopen jaar
zeker  niet  wat  wij  allen  hadden  verwacht  maar  we  hebben  ons  er
kranig doorheen gesleept.

Helaas  was  het  door  alle  Corona  regels  niet  altijd  mogelijk  om
persoonlijk contact te houden. Wij hopen dat de vaccinatie spoedig en
snel gaat verlopen zodat wij van 2021 een gezellig jaar  kunnen maken
met vele activiteiten.

Het  nieuwe  boekjaar  is  weer  ingegaan,  denkt u  er  aan  om  uw
contributie  bij  onze  gastvrouw  Thea  weer  te  betalen  of  via  de
bankrekening over te maken. Bedankt alvast.

Als  NTV Bestuur  zijn  wij  heel  blij  dat  er  een nieuwe Evenementen
Groep  is  samengesteld;  deze  bestaat  uit  de  volgende  leden;  Ben
Jacobs, Petra van Kalsbeek, Thea de Boer en Saskia Guldemundt.

Henriëtte  Amtping zal  per  1 januari  2021 het  Penningmeesterschap
van de NTV Dénia van de  waarnemend Penningmeester René van
Dijk overnemen.

De  bridgezaal  is  door  Inna,  onze  interieurverzorgster en  Saskia
volledig schoon gemaakt en ontsmet. Vanaf heden kunnen wij ook van
de bridgezaal gebruiken maken voor activiteiten met inachtneming van
de Corona regels.

Dankzij Leo Langeveld en zijn helpers is er een luifel geplaatst op de
plek waar vroeger de serre was.

Vanaf 1 januari zal de bibliotheek eens in de twee weken open zijn,
zodat de leden de boeken kunnen ruilen.

Zodra  het  weer  mogelijk  is  om  het  spel Jeu  de  Boules te  spelen
zoeken we hiervoor  een clubleider.  Bent  u een speler  en wilt  u  uw
steentje bijdragen aan deze activiteit laat het ons weten.

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Mocht u  geen  e-mails  van  ons,  ntvleden@gmail.com,  ontvangen,
geef dan uw e-mail adres op via info@ntvdenia.com, zodat u altijd op
de hoogte blijft van het laatste nieuws over de NTV Dénia.

We  danken  alle  leden  die  zich  het  afgelopen  jaar  onder  moeilijke
omstandigheden hebben ingezet voor de vereniging.

Een speciaal dankjewel aan de clubleiders  en functionarissen die het
afgelopen jaar hun taken gedurende vele jaren hebben uitgevoerd en
nu hiervan afscheid hebben genomen.  In bijzonder danken we René
van Dijk  die  ondanks dat  hij  vorig  jaar  afscheid  had genomen zich
ingezet heeft om dit afgelopen jaar als waarnemend penningmeester
heeft gefunctioneerd.. 

Wanneer we weer bij elkaar mogen komen zullen we persoonlijk onze 
dank overbrengen. 

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
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Agenda

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

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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Kerstinstuif

Op  woensdag  23  december  hebben  we  samen  een  gezellige
Kerstmorgen gevierd. We zaten heerlijk in het zonnetje, het was wel 25
graden.

De  Casa  was  helemaal  in  Kerstsfeer  gebracht  door  onze
Evenementen Groep. Overal was aan gedacht, de tafeltjes zagen er
mooi uit met een wit tafel laken met daarop rode servetten. Ook de
oude wijnglazen zijn vervangen door nieuwe elegante glazen. Ook alle
andere  glazen  waren  extra  gepoetst.  Echt  aan  alle  details  was
gedacht, zodat we een feestelijke morgen hadden.

De Kerstman had heerlijke  glühwein en er  moest  zelfs  bij  gemaakt
worden. Er waren hapjes gemaakt en die gingen er grif in. Zoals elk
jaar was er ook dit jaar een kerstloterij met mooie prijzen. 

Er waren mooie geschenken. 

We hadden een lunchbon, een dinerbon en het grote pakket van het
ziekenhuis  hebben  we  onderverdeeld  in  kleine  prijsjes.  De  prijzen
hebben  we  gekregen  van  onze  adverteerders,  waarvoor  hartelijk
dank. 

Iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis en er waren veel
complimenten voor de organisatoren. 

Annelies
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Sinterklaas bezoek 
Residencia Santa Lucia

2020
Het  jaar  2020  was  anders  dan
anders.  Zo  ook  het  traditionele
Sinterklaas  bezoek  aan  het
zorgcentrum Santa Lucia te Dénia.
Daar  de  NTV  samenkomsten
beperkt  waren  zowel  in  aantal

alsmede in het  bezoekers quotum, vond men  toch  dat  er tenminste
voor  de  residenten  van  het  centrum  een  presentje  moest  worden
geregeld.  Er  was  nog  geld  in  kas  en  met  beperkte  acties  zou  er
voldoende opgehaald kunnen worden. Ook bij de Schuimkoppen waar
de zangavonden afgelast  waren en dus een fondsenwerving via de
jaarlijkse paella verviel,  vond men dat  er  iets  moest  gebeuren.  Een
virale fondsen werving werd gestart en met een bijdrage uit de   kas
waren de kosten gedekt en konden de presentjes   worden gekocht. In
overleg met  de  staf  van de  Residencia is  bepaald  hoe het  een en
ander in het centrum opgetuigd kon worden, daar de komst van de
Sint  met  gevolg  wegens  de totale  lock  down van  het  centrum van
buiten onmogelijk maakte. De opmerking, als grap bedoeld, aan een
staflid van waarom wordt jij geen Sinterklaas werd beantwoordt met “ik
heb geen pak”. Nou dat was snel geregeld. Later kwam het verzoek
om een Pieten pak met als resultaat vier Pieten. Op 4 december kwam
zoals gewoonlijk de Sint met Pieten om alle residenten het presentje
aan te bieden.  De dagverblijvers  waren vanwege de COVID-19 niet
aanwezig  en  voor  hen  zal  in  het  dagverblijf  een  muziekinstallatie
worden  aangebracht.  Het  personeel  die  door  de  virus  perikelen  en
daarbij de volledige lock down al zwaarder  zijn belast en ook nog eens
dat buiten diensttijd ze extra moeten trachten te voorkomen besmet te
geraken om niet de virus over te brengen op de residenten. Tot op het
heden  geen  besmettingen.  De  medewerkers  hebben  een  vijftal
“decimo’s” voor de  El Gordo  (Kerstloterij) van de Sint ontvangen. De
directie van Santa Lucia bedankt de NTV hartelijk voor dit evenement,
vooral juist nu in deze moeilijke tijden voor de residenten.

Henk Wibbelink

Noot redactie:
Op de website van de NTV staat een serie foto’s van dit bezoek.
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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

Op 17 december hebben we met een groepje van 10 personen een
kerststukje gemaakt.

Onder leiding van Marie Louise hebben we een super gezellige middag
gehad. Annelies had voor iedereen de inkopen gedaan waardoor we
konden kiezen waarmee we de stukjes konden opsieren. Heel leuk om
te zien was dat iedereen een eigen draai aan de opmaak maakte. De
gezellige verlichting maakte het nog extra vrolijk.

Het maken van de herfststukjes en nu de kerststukjes wordt ieder jaar
georganiseerd en hopelijk kunnen we dit er in houden.

Annelies en Marie Louise dank je wel namens de deelnemers.

Ankie
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Mag ik mij aan u voorstellen? 

Voorzitter

Mijn  naam is  Annelies Akkerman en woon samen
met mijn man al meer dan 25 jaar in de buurt van
Dénia.
We  hebben  samen  in  verschillende  landen
gewoond. In Peru, Nigeria en in Schotland. Voor die
tijd was ik werkzaam op een school voor kinderen

met een geestelijke beperking. Daarna een switch gemaakt en gewerkt
in de marketing voor het Voorlichtingsbureau Vlees. Hier in Spanje heb
ik gewerkt als tolk/vertaalster en was ik voor een groot bedrijf manager
verkoop in de huizen branch.
Nu al meerdere jaren in het bestuur van de NTV Dénia dat ik met veel 
plezier op me heb genomen.

Vicevoorzitter

Ik ben Annemieke Maas. Sinds februari 2019 woon
ik samen met mijn Mexicaanse man in Dénia.  Als
klein kind droomde ik  altijd  van warme landen en
palmbomen. Ik heb veel gereisd en o.a. 20 jaar in
Mexico  gewoond.  Spaans  is  bij  ons  thuis  de
hoofdtaal.  De  laatste  20  jaar  hebben  wij  in

Nederland  gewoond  en  heb  ik  in  de  zorg  gewerkt.  Nadat  we  met
pensioen gegaan zijn, genieten we nu van de zon, de zee, het strand
en de Montgo in het prachtige Dénia.
Ik ben gevraagd om vice voorzitter te worden en zal ik het  bestuur
ondersteunen daar waar nodig is. In deze gecompliceerde tijd, waar de
hele wereld op zijn kop staat door het Covid virus ben ik me bewust
hoeveel  de  NTV  voor  de  Nederlandse  gemeenschap  in  Dénia
betekent. Met elkaar gaan we ervoor en wie me nodig heeft i.v.m. de
Spaanse taal, laat het mij weten
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Mag ik mij aan u voorstellen?

Secretaris

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Willem G. 
Pakvis, Secretaris van de NTV Dénia.

Ik ben met mijn vrouw Margaret in 2011 definitief in
Dénia komen wonen. Sinds 2012 zijn wij lid van de
vereniging NTV Dénia. In het geval dat u meer van
mij wenst te weten te komen, kunt u altijd nog mij

even  aanschieten om uw vragen aan mij te spuien.

Penningmeester

Mijn  naam  is  Henriëtte  van  Ampting.  Samen  met
mijn man zijn we, na 14 jaar in Frankrijk te hebben
gewoond, naar het mooie Dénia verhuisd.

Daar  ik  een  uitgebreid  boekhoudkundig  verleden
heb en me gevraagd werd om penningmeester van
de NTV te worden, was het al snel beslist. Ik zal er
voor in staan de financiën goed te beheren, zoals

mijn voorganger deed. 

Bestuurslid Barbeheer
Al  20 jaar  woon ik  op de Monte  Pego en ben  in
2006 lid van de NTV geworden en was vrijwilliger
als klusjesman betrokken bij de NTV.

Sinds 2014 draai ik mee in het Bestuur.

Ad de Waal
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Mag ik mij aan u voorstellen?

Bestuurslid Technisch Beheer

Leo Langeveld

De Evenementen Groep
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Op reis in Spanje
Voor meer informatie kijk op:  

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

https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood
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Oudjaarsdag, oliebollen en appelflappen

Het tijdelijke keukenteam heeft zich goed gekweten
van hun taak  om de voorbereidingen voor  en het
baken van de oliebollen en appelflappen.
Er zijn in totaal 200 oliebollen en 200 appelflappen
klaar gemaakt  voor de NTV leden.  Op deze wijze
hebben  zij  deze  oer-Hollandse  producten  niet
hoeven te missen en op oudjaarsdag ervan kunnen
genieten.
Zoals  gebruikelijk  gaat  de opbrengst  hiervan naar
de Voedselbank.

Een pluim voor het hele team is hier op zijn plaats!
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Klaverjassen

Het was weer een gezellige maand voor de klaverjasclub.

December is toch een speciale maand. We hebben aan het begin van
de maand december besloten om de inleg iets te verhogen nl. van €
2,- naar € 3,- per week. Zo heb ik meer ruimte om iets te kopen voor
speciale dagen zoals de kerst en kan er ietsje meer gespaard worden
voor een volgend etentje. 
Ik  ben de tel  kwijt  wat  betreft  het  winnen van de eerste  prijs  voor
Joyce. Ze presteert het bijna iedere week weer. Je zou bijna denken
dat  het  doorgestoken  KAART  is. Deze  maand  was  er  ook  een
gedeelde eerste plaats voor Joyce en Ben.
Voor de Kerst heb ik de prijsjes ingepakt, zodat niemand kon zien wat
er in het pakje zat 
We zijn allemaal niet de jongste meer   en daarom vond ik laatst de
uitspraak  van Margaret  zo  mooi;  IN  DE FINALE VAN HET LEVEN
VOLOP GENIETEN IS ONS STREVEN. Nou dat doen wij als spelers
van de klaverjasclub zeker.
Voor  een  ieder  die  dit  leest  de  beste  wensen,  met  veel  geluk  en
gezondheid. En  dat  2021  een  mooi  jaar  mag  worden  voor  de
klaverjassers en de rest van de NTV.
Hasta Febrero 
Vera
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Paella Valenciana

Daar er vele variante bereidingswijzen zijn van een Paella kiezen wij
voor  de  gedomineerde  Paella  Valenciana.  Een  Comité  van  Wijzen
heeft vastgesteld wat de  basis moet zijn om het een Paella Valenciana
te mogen noemen. De basis ingrediënten zijn : olijfolie (geen virgen ),
kip,  konijn,  platte groene en/of  rode platte (snij)bonen (bayoquetas),
witte  platte  gedopte  bonen  (garrofón),  tomaten,  water  (of
vleesbouillon), zout, azafrán en natuurlijk (korte korrel) Spaanse rijst
(bomba). 

Andere  groenten  kunnen  worden  toegevoegd  maar  geen  vis  of
zeebanket.  Zeer  geliefde  groenten  zijn  ook  tuinbonen  (habas)  en
artisjokken(alcachofas). Vaak wordt de paella opgefleurd met een rode
peper (pimiento morrón), ook wel armelui’s garnalen genoemd.

Andere Paellas zijn uiteraard ook mogelijk zoals bv. van spinazie of
slakken  of  van  zeebanket  en  vis  (Paella  marinera);  indien  alleen
groenten dan heet het “Paella de la Huerta”. 

Een paella wordt altijd klaargemaakt in een platte pan (De Paella) op
een  gerspreid  vuur  (hout  of  gasringen).  Bereidingstijd  (kooktijd)
ongeveer anderhalf uur.

Volgens  een  reeks  artikelen  in  het  landelijk  blad  El  Mundo  en  de
commentaren van de lezers  daarop,  ruim 1200,  geven wel  aan de
verscheidenheid van de recepten en (kleine) verschillen van bereiding.

Tijdens de bereiding wordt meekijken op prijs gesteld, het is tenslotte
een  sociale  (kook)aangelegenheid.  Commentaar  wordt  niet  negatief
opgevat maar als aanmelding om de volgende te bereiden.  

Henk Wibbelink
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RECEPT
Paella Valenciana

Van oorsprong een maaltijd van de
arme  rijstboeren  -  en/of  de
landarbeiders gezinnen. Het basis
voedsel, nl. (korte korrel) rijst was
voorradig.  Een  gelukkige
bijkomstigheid  was  dat  juist  deze
rijst  soort  de  smaken  van
toegevoegde  etenswaren
uitstekend opnemen. Beter dan bv.
de  lange  rijst  korrel,  pastas,

aardappelen, enz. Het overdracht medium is de olie.

Bij  het  grotendeels verdwijnen van deze  “arme”  mensen is  er  een
luxere recept ontstaan en in diverse variëteiten.

Basis recept LUXE “VALENCIAANSE PAELLA”, voor 4 personen.

● Korte korrel rijst, per persoon  300 gram indien met voorgerecht
en 400 gram bij alleen hoofdgerecht.

● Vlees (kleine stukjes, vrij van vel) :
● konijn of eend, ½  (200 gram)
● kip, ½ kip (200 gram)
● varkens ribbetjes (100 gram).
● eventueel kleine gehakt balletjes, als de paprika 

behandelen.
● Tuinbonen, groene en rode (indien verkrijgbaar), halve duim 

lengte gesneden, 3 - 400 gram.
● Tomaten, geraspt, min 2 tomaten.
● Rode paprika (niet pikant) 1 grote, aan reepjes gesneden.
● Eventueel andere groentes.
● Vleesbouillon, getrokken uit vlees of van 3 vlees bouillon 

blokjes, 3 liter. (2 liter + ¼ liter p.p.).
● Olijf olie, geen super Virgen, 150 cl / 4 pers.
● Knoflook, 4 teentjes, fijn gemaakt.
● Peterselie, handjevol, zeer fijn gemaakt.
● Saffraan ( met eventueel wat kleurstof). 

Spanjaarden doen het met (veel) minder vlees, het zijn rijst eters!
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RECEPT Paella Valenciana  (vervolg)

Bereiding:
De schone Paella (platte pan) op het vuur. De Paella moet gelijkmatig
worden verwarmd, vandaar de gasringen.
De olie toevoegen, via de interne  indicatie ringen kan men de pan
horizontaal plaatsen.
Als de olie warm is de paprika bakken, half gaar en eruit halen. Zo ook
eventuele andere toevoegingen, zoals de gehaktballetjes, etc. 

Daarna  het  vlees  erin,  20  min  goed  bakken.  Veel  omleggen,  geen
bakkorstjes eraan. Halverwege de geraspte tomaat toevoegen. 
Groentes toevoegen, 10 min. blijven roeren.
Knoflook en peterselie toevoegen, 10 min. blijven roeren.
 Rijst en saffraan toevoegen, 2 min. goed roeren.
Bouillon toevoegen, 1 cm boven de rijst. Droog koken, rustig, niet laten
aanbakken. De paprika erboven op leggen.
Ook nu de eventuele gehaktballetjes, etc.

Denia, 2019
De Koebaas

2/2

WANDELCLUB

Hallo wandelaars.

Helaas  moet  ik  beginnen met  een slecht  bericht.
Gezien de omstandigheden rondom de Corona in
Spanje  heb  ik  in  samenspraak  met  de  voorzitter

besloten om de wandelingen gedurende de komende maanden niet te
hervatten.

Zodra de veranderen zal ik bekijken wat dan mogelijk is.

Ik wens u allen toch een happy en gezond 2021 toe.

Cor
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Graag bedank ik de NTV voor de attentie die ik mocht ontvangen na 
mijn val op mijn heup, waardoor ik enige  dagen op mijn bed moest 
blijven.

Cor van den Arend
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

TONG PICASSO 

Zeetong met vruchten

Benodigd: 
8 sliptongetjes of 4 grote zeetongen, 4 eetl. bloem, 1 citroen geperst, 2
eetl. boter, 1 cm verse geraspte gemberwortel, ½ bakje verse ananas
250  gram  of  uit  blik,  1  kiwi  in  plakjes,  8  pitloze  (of  zelf  ontpitten)
druiven  gehalveerd,  beetje  verse  mint  fijn  gesneden,  ½ banaan  in
plakjes. 4 aardbeien in plakjes.

Bereiding:
Tongen schoonmaken maar de witte kant van sliptongetjes het vel er
aan laten. In het midden elke tong insnijden tot op de graat, peperen
en zouten en door de bloem halen. In de boter mooi lichtbruin bakken
in een koekenpan die niet aanbakt en op een schaal warm houden in
een warme oven.
Door de bakpan geregeld te schudden zal het aanbakken voorkomen.
Al het fruit  en de gember in de bakboter even laten meebakken en
over de vis draperen. Extra lekker wordt het als u het  met geroosterde
geschaafde amandelen bestrooit.
Serveer hierbij  aardappelkroketjes of  gebakken aardappeltjes of een
goede risotto.
P.S. Vers fruit is natuurlijk aan te bevelen maar er is ook gemengd fruit
in blik te koop of uit de diepvries.
U kunt ook een combinatie maken, een deel vers fruit en een deel uit
blik. Tevoren wel goed uit laten lekken.
U  kunt  de  grote  tongen  ook  (laten)  fileren  en  op  dezelfde  manier
bakken als hele tongen.

Iedereen een gelukkig nieuwjaar, succes en eet smakelijk,
Rien
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Functionarissen

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

voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Ad de Waal

barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek Hannie Saaltink

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

voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen Evenementen Groep
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

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
cvdarend@hotmail.com.......679 093 778
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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
30.........Auto Dénia Opel
24.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
48.........Camarot verzekeringen
8.........Cathy de Bos Fysiotherapie

14.........Ciudad Patricia
36.........Computer Care
42.........Construcciones Duque
40.........Correduria de Seguros
20.........Dénia Osteopath
44.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos
44.........Duit TV
40.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
24.........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
8.........La Luz II Cafetaría 

38.........Meta Volante B&B cafetaria
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 91 80 

Website: www.kerkdenia.nl

Kerkdienst iedere zondag om 11:00 uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht 2021 Predikanten Dénia  

jan/feb................Nog geen diensten 

mrt/apr...............Henk Vijver 

mei.....................Anja van de Poppe 

juni.....................Wilma van der Linden 

juli/aug................Jos v.d. Sterre 

sept/okt..............Gertjan Lambers-Heerspink 

nov/dec..............Henk Linde 

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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