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APRIL 2021
44e jaargang nr. 4

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 Philip van Kalsbeek.......+31 622 985 236 
flipvankalsbeek@gmail.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 Willem Pakvis ...............617 946 211
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Allereerst wil ik u schrijven dat we het heel erg jammer vinden dat onze
Jaarlijkse Ledenvergadering niet  door  kon gaan.  We zijn  nog in  de
Alarmfase en die loopt nog door tot 9 mei. Zodra de Alarmfase wordt
opgeheven  zullen  wij  u  informeren  omtrent  de  nieuwe  datum.
Nogmaals onze excuses voor de late berichtgeving, die u per e-mail of
op de website heeft kunnen lezen.

De Jaarlijkse Ledenvergadering is zo belangrijk voor de communicatie
in  een  vereniging  en  de  inbreng  van  de  leden  is  het  belangrijkste
moment van het jaar.

We zijn blij met de evenementengroep die de schouders er al onder
zet en voor hun is het ook niet gemakkelijk. Wat mag er wel en wat
moeten we annuleren. Helaas is het zo, maar we blijven positief. We
komen met ons allen uit een moeilijk jaar en het is nog niet voorbij.

Het  bestuur  is  dankbaar  dat  al  veel  leden  de  contributie  betaald
hebben en nagenoeg alle adverteerders de factuur.

Het is belangrijk om vooruit te kijken en om samen te proberen om na
de beperkingen het leuk en gezellig met elkaar te maken.

We gaan binnenkort weer een actief beleid voeren om nieuwe leden te
werven. We zijn bezig om een nieuwe brochure te maken, die we dan
weer kunnen verspreiden; ook dat heeft lange tijd stil gelegen door het
virus. Nergens mochten er folders neer gelegd worden.

We hebben deze maand nieuwe leden ingeschreven en we heten u
van  harte  welkom.  Ook  de  nieuwe  adverteerders  wensen  we  veel
succes met hun activiteiten.

Misschien heeft u ook nieuwe ideeën, schroom niet om het  met ons te
delen. Want met ons allen zijn we de NTV Dénia en werken we aan de
toekomst die hopelijk er snel beter zal uitzien.

Annelies Akkerman. 

De Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Nieuwe interim bestuurslid.

We mochten op onze vergadering een nieuw interim bestuurslid, Philip
van  Kalsbeek,  bij  onze  vergadering  welkom  heten.  Doordat  we  de
jaarlijkse ledenvergadering nog niet mogen houden, komt Philip alvast
aanschuiven bij  ons in het  bestuur en neemt de taak als Secretaris
over van Willem Pakvis. Philip werd aangemeld met de bij behorende
vijf  handtekeningen  en  zal  dus  verkiesbaar  zijn  op  de  volgende
jaarvergadering. Willem Pakvis blijft aan als lid van het bestuur. 

Corona maatregelen.

We kregen van de Gemeente Dénia een extra waarschuwing.

In  de  Paasweek  wordt  er  zeer  streng  gecontroleerd  op  de  Corona
maatregelen. We mogen het terras gebruiken want we vallen onder de
Corona maatregelen van de Hosteleria.

Communicatie.

Het  Bestuur  wil  extra  aandacht  geven  aan  de  communicatie,  hoe
kunnen we het verbeteren? Niet alle leden hebben hun email adres
aan de Secretaris  doorgegeven.  Dit  is  in  deze Corona tijd  wel  een
groot probleem om u op de hoogte te houden. 

Promotie van de NTV.

Het is belangrijk om nieuwe leden te gaan werven zodat er een 
gezonde financiële situatie van de NTV ontstaat. 

We zullen gebruik gaan maken van de twee Nederlandse weekbladen,
De Week en Hallo, om meer bekendheid te geven aan onze vereniging
door te schrijven over de activiteiten van de NTV.

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Barbeheer.
Leo  Langeveld  wordt  ingewerkt  om  tijdelijk  het  barbeheer  over  te
nemen. De bierbrouwer  heeft  ons  een nieuwe biertap voor  op het
terras in bruikleen gegeven.  Ook heeft  Leo een spoelbak gevonden
voor een heel zacht prijsje die geïnstalleerd zal worden op het terras.
Voor de vrijwilligers van de bar werkt dit prettiger dan voor elk biertje
naar binnen te gaan. 

Contributie betaling.
De Penningmeester zal informatie geven over hoe de contributie over
te  maken vanuit  Nederland naar  onze bankrekening in  Spanje.  Het
Huishoudelijk Reglement geeft aan om de jaarlijkse bijdrage te voldoen
voor 1 mei van het verenigingsjaar. De aanwezige leden in Dénia en
omstreken hebben in grote getale hieraan voldaan.

Evenementen commissie.
We  gaan  samen  aan  tafel  met  de  evenementen  groep  om  te
overleggen welke activiteiten we mogelijk kunnen gaan houden onder
de huidige omstandigheden. Zij zijn ook nieuw en dan ook nog in deze
tijd opstarten maakt het niet makkelijk. 

Gezocht
We zoeken  een  kunstenaar  onder  onze leden die  bereid  is  om de
Casa verder te verfraaien  door het maken van  een muurschildering.
Mocht  u  interesse  hebben  neem  dan  contact  op  met  een  van  de
bestuursleden. 

Het NTV Bestuur
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Agenda

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

7 apr  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
21 apr  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
27 apr  Koningsdag met vrijmarkt

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 behalve 

als u iets eet of drinkt.
➢ U wordt verzocht om u zo min mogelijk te verplaatsen
➢ Het maximale aantal personen per tafel is vier.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Niet roken op het terras of binnen.
➢ Drankjes en dergelijke kunnen besteld worden bij de 

rondlopende vrijwilligers. 

Het NTV Bestuur
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Van de penningmeester 

Beste leden.

Het voorjaar begint. We hopen met z’n allen dat de “Corona-tijd” bijna
gepasseerd is.  Maar iets negatiefs heeft  ook altijd iets positiefs.  De
NTV heeft weer een prachtige Casa, waar we veel mooie uren kunnen
vertoeven.  Dit  allemaal  dankzij  enkele  leden,  die  hun schouders  er
onder gezet hebben. Het is opgeknapt en gezellig, 

Zo hopen we ook dat alle leden hun steentje bijdragen en dat is door
de contributie van 2021 te betalen.

Zo  kunnen  we met  z’n  allen  blijven genieten van onze  Nederlands
Talige Vereniging Dénia, op een mooie locatie.

Henriëtte van Ampting
Penningmeester

Contributie overschrijven: 
van een Nederlandse bank naar de Spaanse bank van de NTV.

Mocht  u  uw  contributie  willen  overmaken  per  bank  is  dat  uiteraard  ook
mogelijk. Er is geen enkel verschil in het handmatig overschrijven naar een
rekening van een Nederlandse bank of naar de bankrekening van de NTV. Dit
is kosteloos als u rekening houdt met onderstaande 3 punten:
1) u in euro betaalt EN 
2) overmaakt naar een SEPA land EN 
3) via internet of mobiel betaalt, 
Alle EU landen zijn SEPA landen dus betaling van NL naar ES in euro is 
GRATIS. 
In  de  EU landen  hoeft  u  geen BIC  code in  te  vullen  en  alleen  het  IBAN
nummer is  voldoende met  de naam van de begunstigde,  in dit  geval  NTV
Dénia.  U  krijgt  waarschijnlijk  wel  een  waarschuwing,  zoals  hieronder
aangegeven, of een gelijksoortige en is afhankelijk van welke bank u voor de
overschrijving gebruikt.

Voor alle duidelijkheid, het IBAN nummer van de bank van de NTV is:

ES05 2085 8192 4103 3016 5614 
Waarschuwingsboodschap:
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Informatie van ons lid Marie-Louise Kersbergen

Graag  wil  ik  meedelen  dat  ik  mijn  nieuwe  "Galeria  de  Arte  Marie-
Louise" geopend heb in het centrum van Ondara. De ingang is in de
Calle  V.A.  Estellés 1,  naast  de arena Placa de Bous (Calle  General
Bosch). Mijn galerie, met een grote collectie schilderijen, grafiek, kleine
én  grote  bronzen beelden,  is  elke  vrijdag  open  van  5  tot  7  en  op
afspraak. Telefoon 966474535 of 0031652376641 (ook whats-app).
Email: mlkersbergen88@gmail.com
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Nieuwe Leden

Januari 2021:  Irena Bynens

Maart 2021: Marcel van den Hoogen
Leo en Anjo Assenberg 
Frederik, Annet en Kim Wurster

 Jeannete Dieters 
Alex Scholte Geerings 

Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u ondanks de huidige
en hopelijk tijdelijke beperkingen zich spoedig thuis zal voelen bij onze 
vereniging.

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Goede doelen
Voor de nieuwe leden is het misschien nog niet bekend dat de NTV
jaarlijks doneert aan goede doelen.
Begin  december wordt  er  jaarlijks  een Sinterklaasfeest  gevierd  met
cadeautjes in de Residencia Santa Lucia, hierover is in de Nieuwsbrief
van  december  2020  een  artikel  geschreven  en  op  de  website,
www.ntvdenia.com, staat een fotoalbum van dit feest.
Op 21 maart  heeft  het  bestuur  van de NTV een grote  hoeveelheid
levensmiddelen gedoneerd aan het Rode Kruis.
In de afgelopen maanden en tot op de dag van vandaag, worden we
vaak  geconfronteerd   met  de  moeilijke  omstandigheden  die  vele
families en alleenstaanden in deze tijd door moeten maken. We zien
regelmatig  mensen  bedelen  bij  de  uitgang  van  supermarkten,   's
avonds  vuilnis  containers  doorzoeken  en  lange  rijen  bij  de
desbetreffende plekken waar maaltijden uitgedeeld worden .
De voedselbank (Banco de alimentos) werkt op een andere manier in
Spanje dan in Nederland. De financiële donaties(Fead) komen binnen
bij  de  gemeente  Dénia.  Deze  verdelen  dit  onder  de  verschillende
instanties  o.a.  de  kerk  (Caritas),  het  Leger  des  Heils  en  het  Rode
Kruis.
Het bestuur besloot dit jaar het Rode Kruis te ondersteunen. Nadat er
contact gelegd werd met het Rode Kruis, kregen we een lijst van de
voedingsmiddelen die op dat moment het hardst nodig waren. Deze
zijn  gekocht  bij  een  plaatselijke  supermarkt  en  met  hulp  van  Leo
Langeveld lukte het om de  vele zware dozen in de auto te laden.
Maandelijks krijgen 114 families voedselpakketten van het Rode Kruis.
Verder zijn er altijd hulppakketten beschikbaar voor een noodsituatie.
De medewerkers van het Rode Kruis spraken hun dank uit en er is
gesproken over een samenwerking tussen het Rode Kruis en de NTV
voor in de toekomst.

Annemieke Maas
Vicevoorzitter NTV
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GEZOCHT

We zoeken  een kunstenaar  onder
onze  leden  die  bereid  is  om  de
Casa verder te verfraaien door het
maken  van  een  muurschildering.
Mocht  u  interesse  hebben  neem
dan  contact  op  met  een  van  de
bestuursleden. 
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Koningsdag

Koningsdag komt er weer aan, dan kan iedereen die het leuk vind zich
opgeven voor de vrijmarkt  die we dan willen gaan organiseren mits
natuurlijk het mogelijk is met de Corona regels. Opgeven kan bij  de
gastvrouw. Thea de Boer en via de mail:
evenementenbestuur@gmail.com. 

Op  Koningsdag  is  de  Casa  open  om  11.00  uur  en  om  12.00  uur
brengen we een toast uit op de Koning. 
Op  het  grote  scherm  vertonen  we  de  live  tv  uitzending  van  de
Koninklijke Familie in Eindhoven. De feestelijkheden worden verzorgd
door de evenementen commissie en het bestuur verzorgt het officiële
gedeelte.

Verder zijn we als alles weer mogelijk is de volgende activiteiten van
plan. 

● Bingoavond. ●  Dartstoernooi
● BBQ ●  Hollandse spelletjes
● Karaoke/ meezingen ●  Rommelmarkt  
● Filmavontuur ●  Thema-avond 

Hopelijk kunnen we iedereen weer snel zien. 

Ben Jacobs 
Saskia Guldemundt 
Thea de Boer 
Petra van Kalsbeek 
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Mag ik mij aan u voorstellen? 
Secretaris

Mijn naam is Philip van Kalsbeek en samen met
mijn  vrouw  Petra  zijn  wij  in  oktober  2020  van
Nederland naar Dénia vertrokken om hier van ons
pensioen te  genieten.  Ik  ben  60  jaar  en na  een
loopbaan  van  38  jaar  bij  het  Europees  Octrooi
bureau waarvan de laatste 20 jaar in verschillende
management  functies,  heb  ik  besloten  om  met
vervroegd pensioen te gaan.
Wij hebben onze kinderen, die al zelfstandig zijn, in

Nederland achter gelaten.
Voor onze komst in Dénia zijn wij door familie van Petra al eerder in
contact gekomen met de NTV. Naar mijn bescheiden mening vervult
deze  vereniging  een  belangrijke  functie  voor  de Nederlands  talige
gemeenschap  in  Dénia  en  omstreken  en  daar  wil  ik  graag  een
bijdrage aanleveren.

Philip van Kalsbeek. 
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Uw mobiel in het water
gevallen?

Het gebruik van een haardroger of rijst zijn geen goede ideeën om een
ondergedompeld apparaat te herstellen

Het  per  ongeluk  laten  vallen  van  uw  mobiel  in  het  toilet,  bad  of
zwembad is een enorm frustrerende ervaring. Het goede nieuws is dat
niet alles verloren is, hoewel dit afhangt van hoe we reageren zodra
we de telefoon na de onvrijwillige duik uit het water hebben gehaald.
Maar  zoals  we hebben opgemerkt,  kan dit  incident  een happy end
krijgen.

Wat je niet moet doen

Zet je telefoon vooral niet aan, ook niet om te controleren of hij het nog
doet. Als je telefoon een grote plons heeft genomen, dan is het zeer
waarschijnlijk dat er veel water in je telefoon zit. Als je je telefoon dan
aanzet dan loop je het risico een elektrische schok te krijgen en kan dit
kortsluitingen  veroorzaken  die  de  reparatie  moeilijker,  zo  niet
onmogelijk maken".

Hoe logisch het waarschijnlijk klinkt om water ergens vanaf schudden,
doe dit vooral niet met je telefoon. Als je dit wel doet, is de kans groot
dat het water verspreidt. 

Evenmin  mag  de  haardroger  of de  oven  worden  gebruikt.  Rijst
gebruiken om te drogen is ook geen goed idee, In principe is het idee
niet  onredelijk,  rijst  heeft  drogende  eigenschappen,  maar  het  zou
alleen  inwerken  op  de  buitenste  lagen  van  het  apparaat,  waardoor
vocht in de interne componenten wordt vastgehouden.

1/2
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Uw mobiel in het water gevallen? (vervolg)

Wat moet er gebeuren?

Het eerste is om de telefoon onmiddellijk uit het water te halen. Bij dit
soort incidenten speelt de reactiesnelheid een sleutelrol. Hoe sneller
we de telefoon uit het water halen, hoe groter de kans op succes. Als
het  apparaat  urenlang is  ondergedompeld  geweest,  is  de kans dat
deze weer zal functioneren wel heel klein.

Verwijder  de  simkaart,  extra  geheugenkaart  en,  indien  mogelijk,  de
batterij. Het wordt aanbevolen om de beschermkast te verwijderen.

De volgende stap is om met een doek het toestel te drogen totdat al
het  vocht  zoveel  mogelijk  is  verwijderd  en  blaas  zachtjes  in  de
aansluitingen en andere gaten totdat alle mogelijke waterdruppels zijn
verwijderd. Deze laatste stap moet voorzichtig worden gedaan om te
voorkomen dat het water nog verder het apparaat wordt ingeblazen.

Nog een goed idee: doe het in een kom met zakjes silica. De klassieke
anti-vochtigheid zakje die gewoonlijk  bij  bepaalde producten worden
geleverd  om vochtigheid  te  vermijden.  Experts  raden aan om deze
sachets te gebruiken in plaats van rijst om vocht uit het apparaat te
verwijderen, maar niet voor slechts één nacht maar voor minstens drie
nachten. 

Deze tips kunnen als eerste hulp worden beschouwd. Maar als u echt
de  kans  op  succes  wilt  vergroten  bij  het  herstellen  van  een
ondergedompelde  mobiele  telefoon,  kunt  u  het  apparaat  het  beste
altijd  naar  een  reparatiebedrijf  brengen  dat  over  de  juiste  tools
beschikt. 

Mocht het mobiel in zout water zijn gevallen is het essentieel om het
apparaat  eerst  met  zoet  water  af  te  spoelen,  voordat  u  de
bovengenoemde  tips  opvolgt;  zoutwater  is  voor  elektronische
apparaten zeer corrosief.

Bron: EL PAÍS 

2/2
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20 jaar ervaring in renovatie en timmerwerken
Facebook Guido Sylvie E-mail guido.sylvie@hotmail.com
Telephone 634 330 945 Internet www.g-en-s.net
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Niet eerder gespot aan het strand van Dénia

Een video toont een jabali, wild zwijn, die een bad neemt in de 
Middellandse Zee ter hoogte van Punta dels Molins en vervolgens 
verdwijnt  tussen de eerstelijns urbanisaties

Een video die door de beheerder, Paco Raskasa, is geüpload naar de 
groep 'Ciudadanos de Dénia' op Facebook, heeft de volgers van dit 
sociale netwerk sprakeloos achtergelaten. In de afgelopen periode 
waren wel eens wilde zwijnen te zien in de straten van Dénia maar nog
niet eerder zijn deze gezien tijdens het baden in de Middellandse Zee. 

De video is opgenomen aan de kust van Las Marinas, ter hoogte van 
Punta dels Molins en toont het everzwijn een paar meter uit de kust 
tijdens het genieten van het water.

De video is op YouTube te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=4-kbQS0bkMM

Bron: La Marina Plaza, 31 maart 2021
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com  

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

mei 28 april 5 mei

juni 26 mei 2 juni

juli 30 juni 7 juli flyer

augustus 28 juli 4 augustus flyer

Redactie NTV
Steef van den Deijssel
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Klaverjassen

Dinsdag 16 maart mocht er dankzij de versoepelingen van het Corona
virus weer klaverjas gespeeld worden. We hadden deze keer 3 tafels,
dus 12 man bezetting. Iedereen had er weer zin in en het was weer als
vanouds gezellig. Heerlijk in het zonnetje klaverjassen.
Veel  gelachen,  vooral  ook  omdat  er  2  cadeautjes  ingepakt  waren,
waarvan de meeste spelers dachten dat er iets speciaals in zat. 
Er was er 1 voor de man en 1 voor de vrouw en de gelukkige winnaars
van  de  cadeautjes waren  Willem  en  Petra.  Willem  won  een
schroevendraaiers setje en Petra heerlijk geurende kaarsjes. Mochten
er nieuwsgierige mensen zijn, schroom niet om vragen te stellen :
Dinsdag 23 maart een bezetting van 3 tafels. Ook toen weer buiten in
het zonnetje. Het was op 30 maart weer een gezellige kaartmiddag, 3
tafels lekker buiten in het zonnetje. Twee jarigen waren er, te weten
Leo Langeveld en Joyce, met een traktatie van drankje en hapje. Dank
jullie wel. Piet kwam vaak ter sprake deze middag. Zijn motto is nl. als
ik geen goede kaart heb, dan ga ik op harten. Dit kwam deze middag
vaak uit bij de spelers. Zij hadden zijn advies opgevolgd.
De winnaar van 16 maart was weer voor wie anders dan Joyce. De
winnaar van 23 maart was deze keer Margaret, een happy Margaret.
De winnaar van 30 maart was Ben. Hij won een potje knakworsten, zijn
favoriet. Die was ook weer helemaal blij.

Hasta la próxima,
Vera
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Wandelgroep NTV

Hallo wandelaars van de NTV

Helaas zou ik nu aan het einde seizoen nog
het  programma voor  april  hebben  geplaatst.
Door de Corona maatregelen moeten we het
wandeljaar  2020/2021  maar  snel  vergeten.

Laten we er van uit gaan, dat we het volgende seizoen weer aan de
slag kunnen gaan en de meeste ellende weer voorbij is.
Ik hoop toch weer in oktober 2021 van start te gaan met het wandelen.
Hopelijk kunnen dan de gebruikelijke wintergasten ook weer present
zijn. 
Ondanks alles wens ik u een mooie zomer toe en het verminderen van
de Covid-19 problemen.

Bij deze groet ik u allen vanuit het mooie España,
Cor

Vertel de Dokter
(Hoe vertel ik het de Spaanse dokter?)

Wie zich, zoals velen van ons, na een werkzaam
leven vestigt in Spanje, doet dat meestal op wat
oudere leeftijd. En dat is nu juist de levensfase
waarin men vroeger of later te maken krijgt met
Spaanse artsen, van wie wij hulp verwachten bij
onze kwalen.

Een  Nederlands/Spaans  gids  met  woorden  en
uitdrukkingen om  beter  op  medisch  gebied  te
kunnen communiceren en met nuttige informatie
over de gezondheids- en sociale zorg in Spanje.

Dit boekje kunt u kopen bij de gastvrouw van de NTV voor de prijs van
€ 6,50 

U kunt er veel gemak en plezier van hebben.

Marijke van den Arend
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Pizza bestellen in 2022

Beller: Spreek ik met de Domino’s Pizza?
Google: Nee meneer, u spreekt met Google Pizza
Beller: Oh, pardon, dan heb ik het verkeerde nummer ingetoetst
Google: Nee meneer, Google heeft vorige maand Domino’s Pizza 

gekocht
Beller: Oké, ik wil graag een pizza bestellen
Google: Wilt u wat u normaal gesproken bestelt meneer?
Beller: Wat ik normaal gesproken bestel? Kent u mij?
Google: Volgens onze telefoondata bestelde u de laatste 12 keer een

extra grote pizza met drie soorten kaas, sausen gehakt
Beller: Super! Die neem ik
Google: Mag ik u aanraden om deze keer een pizza met ricotta, 

rucola, zon gedroogde tomaten en olijven te nemen?
Beller: Wat? Ik wil geen vegetarische pizza!
Google: Uw cholesterol is te hoog
Beller: Hoe weet u dat in vredesnaam?
Google: We hebben de uitslagen van uw bloedonderzoeken van de 

afgelopen 7 jaar
Beller: Oké, maar ik wil geen vegetarische pizza! Ik heb medicijnen 

voor mijn cholesterol
Google: Maar u heeft uw medicijnen niet regelmatig ingenomen. 

Volgens onze database heeft u in de afgelopen 4 maanden 
maar 30 cholesteroltabletten bij de apotheek gehaald

Beller: Ik heb meer gehaald bij een andere apotheek
Google: Dat blijkt niet uit uw rekeningoverzicht van uw creditkaart
Beller: Ik betaalde contant
Google: Maar volgens de bank nam u niet voldoende contant geld op
Beller: WAT!?
Google: We gebruiken zulke informatie alleen maar met de 

bedoeling om u te helpen
Beller: Nu is het genoeg! Ik word doodziek van Google, Facebook, 

Twitter, WhatsApp en al die anderen. Ik ga naar een eiland 
zonder internet

Google: Dat begrijp ik meneer, maar uw paspoort is 6 weken geleden
verlopen…
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700

Gezocht

We zoeken een kunstenaar onder onze leden die
bereid is om de Casa verder te verfraaien door het
maken van een muurschildering. Mocht u interesse
hebben  neem  dan  contact  op  met  een  van  de
bestuursleden. 
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

FONDUE BOURGUIGNON.

We gaan nu eens lekker fonduen. Ik geef wat tips voor het geschikte
vlees en de bijpassende sausjes enz.
Vlees: ossenhaas,  entrecote,  kipfilet,  aangemaakte  gehaktballetjes,
kalkoenvlees, mager varkensvlees, mager lamsvlees. alles in niet te
kleine blokjes gesneden.
Als olie neemt u arachide- of zonnebloemolie.
De hoeveelheid bijlagen worden afgestemd op het aantal deelnemers
maar  wees  niet  te  zuinig.  met  gesneden  vers  stokbrood  en  een
schaaltje met fijngesneden uien.
Basissaus: maak genoeg om 6 à 7 bakjes te vullen. (zie onder).
Magere  kwark  naturel,  slasaus,  mayonaise,  iets  slagroom  puur  of
koffiemelk, iets aromazout.

Kerriesaus: basissaus  vermengen  met  knoflook  (knijper)  en  veel
currypoeder, gembersiroop.
Tartaarsaus: basissaus vermengen met  augurk,  ui,  peterselie,  alles
heel fijn gehakt, en mosterd.
Mosterdsaus: basissaus vermengen met mosterd.
Knoflooksaus: basissaus vermengen met veel geperste knoflook. 
Paprikasaus: basissaus  vermengen  met  paprikapoeder,  gehakte
verse paprika met iets tomatenketchup.
Ananassaus: basissaus vermengen met fijngehakte ananas, vers of
uit blik, wat geraspte pittige kaas en een vingertop currypoeder.
Cocktailsaus: basissaus  vermengen  met  tomatenketchup,  beetje
gembersiroop en beetje licht opgeklopte slagroom zonder suiker.

Kan ook met pommes frites erbij geserveerd worden.
Als drank hierbij gaat mijn voorkeur uit naar naar een stevige witte wijn
i.v.m.  de  begeleidende  sausjes  maar  is  een  persoonlijke  smaak
natuurlijk.

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 Frank Rijsdijk..........................965 786 573
fraheike@hotmail.com.........618 226 745

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
28...........G&S Renovatie en Houten Meubels
16...........Galeria de Arte Marie-Louise
24...........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.............Haring en Co
4.............Hospital Clinica Benidorm
32...........Konfort Matrassen
12...........Kuiper Internationaal Verhuizer
8.............La Luz II Cafetaría 
38...........Meta Volante B&B cafetaria
10...........Oftalvist
20...........Pure Beauty
34...........RJ de Groot Schilderwerken
38...........Restaurante Asiatico Mandarin
26...........Restaurante Fuego
34...........Restaurante Teneré
24...........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.............Servitur 
28...........Sylvie sleutelbeheer
22...........Starck Estates
6.............Tandarts Willem Rutten
44...........Verbeek verzekeringen
47..........Yorkshire Linen

De NTV Dénia noch de Redactie NTV zijn verantwoordelijk  voor de
inhoud  van  de  advertenties,  de  adverteerders  zelf  zijn  hiervoor
verantwoordelijk.
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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  

mrt/apr...............Nog geen diensten

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