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JUNI 2021
44e jaargang nr. 6

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
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester Henriëtte van Ampting...633 065 946
 penningmeester@ntvdenia.com

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

Lid Willem Pakvis ...............617 946 211
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Nu ik het voorwoord schrijf zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor de Algemene ledenvergadering. Er wordt veel vergaderd want we
willen de leden zo goed mogelijk informeren.
Waar we heel blij mee zijn dat er zoveel goede berichten komen in
verband met de weinige besmettingen. Dus laten we hopen dat het
inderdaad  zo  is  dat  er  op  7  juni  een  eind  komt  aan  de  restricties
vanwege het Corona virus. 
Dat we weer de NTV Dénia mogen zijn met al die mooie activiteiten.
We  gaan  weer  opbouwen  en  we  hebben  er  zin  in.  Het  was  een
moeilijke tijd, maar we hebben ons er doorheen geslagen. 
Er zijn nog wel problemen die opgelost moeten worden, te denken valt
aan de kosten van de vereniging die tijdens de Corona maatregelen
natuurlijk door gegaan zijn. Maar wanneer we samen er de schouders
onder zetten hoop ik dat het ook goed komt. 
Waar ik blij  mee ben is dat ik aan de leden een mooi bestuur mag
voorstellen. Natuurlijk is het laatste woord aan de leden, maar wanneer
ik terug denk aan de maanden dat ik al mocht samenwerken met deze
leden mogen we hier heel blij mee zijn. 
Het  is  een  leuke  hobby  vooral  wanneer  je  plezier  hebt  om  het  te
mogen doen. Er gaat veel tijd in zitten, maar we zijn er trots op om de
vereniging te mogen vertegenwoordigen. 

Annelies Akkerman. 
Voorzitter NTV Dénia
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Van de bestuurstafel

Beste leden, 

Hierbij een samenvatting, waar het bestuur van uw vereniging zich, de
laatste paar weken, mee bezig heeft gehouden. 

Vergaderingen Bestuur NTV 

Het bestuur heeft de afgelopen maand drie vergaderingen gehouden
waar  verschillende  zaken  zijn  besproken.  Het  belangrijkste  was  de
beslissing,  om  in  aangepaste  vorm,  de  Algemene  Vergadering  te
houden op 29 mei. Door de Corona regels was dit niet eerder mogelijk
maar nu met de nieuwe regels gelukkig wel. Het organiseren van deze
Algemene Vergadering met in inachtneming van de nu geldende regels
heeft veel van onze aandacht gevraagd, maar wij denken dat we goed
in staat zullen zijn alles naar behoren te laten verlopen op deze dag.
Naast het organiseren van de AV zijn wij nog aan het kijken op wat
voor  manieren  we  onze  vereniging  kunnen  laten  groeien  na  bijna
anderhalf jaar van meer of minder moeten stilstaan door de COVID-19
maatregelen.  Zoals  reeds  eerder  vermeld  hebben  wij  een  nieuwe
informatie flyer  gemaakt om zo meer nieuwe leden aan te trekken en
hebben deze al bij een aantal locaties neergelegd. Nu de regels aan
het versoepelen lijken te zijn kan de Evenementen Commissie ook wat
meer  organiseren  en  zo  meehelpen  wat  meer  inkomen  voor  de
vereniging te genereren. 

Er heeft ook een vergadering  met de clubleiders plaats gevonden en
we  hebben  goede  hoop  dat  ook  hier  weer  een  aantal  activiteiten
opgestart kunnen worden. Al met al zijn we ons aan het voorbereiden
om, als het kan, weer als vanouds te functioneren op een manier die u
van onze vereniging gewend bent.

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Wij hebben ervaren dat we duidelijker moeten zijn ten aanzien van de
privacy regels. Het is belangrijk dat onze leden hiervan op de hoogte
zijn en belangrijker nog, zich hieraan te houden. Zo is het maken van
filmpjes of  foto’s  en het  publiceren daarvan niet  toegestaan zonder
uitdrukkelijke  goedkeuring  van  de  mensen  die  gefilmd  of
gefotografeerd worden. Wij zouden het als bestuur zeer op prijs stellen
dat  u  deze  regels  nog  eens  zou  willen  raadplegen.  Leest  u  de
Nieuwsbrief digitaal dan  kunt u klikken op de onderstaande link voor
meer informatie:  Autoriteit  Persoonsgegevens.  Voor  degenen die  de
Nieuwsbrief op papier lezen verwijzen wij naar een uittreksel hiervan in
deze Nieuwsbrief.

Als u dit leest dan is de Algemene Vergadering op 29 mei al gehouden
en  wij  verheugen  ons  erop  dat wij  velen  van  u  mogen  begroeten
tijdens deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
Het NTV bestuur.  

2/2

Nieuwe Leden

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.

Elly Kompier
Jan Kompier

Regina van Dijkum
Ernst Schot 

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Agenda

 Elke 2e woensdag in de maand DAGHAPJE
 Elke dinsdag 14:00 u Klaverjassen
 Elke woensdag 11:00 u Inloopochtend
 Elke vrijdag 15:00 u Inloopmiddag

2 juni  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
13 juni  BBQ en EK 2021 Casa
16 juni  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
17 juni  EK 2021 Casa
21 juni  EK 2021 Casa
30 juni  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u

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 10.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Niet roken op het terras.
➢ Drankjes en dergelijke kunnen besteld worden bij de 

rondlopende vrijwilligers. 

Het NTV Bestuur
13
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Van de redactie

Tijdens de Corona maatregelen  is veel minder kopij  aan de redactie
geleverd zoals gebruikelijk. Ik heb getracht om deze leemte in te vullen
en hopelijk  heeft  het  u als lid,  de nodige informatie en ontspanning
bezorgd.

Uw inbreng als NTV-lid, Evenementen Commissie en clubleiders blijft
van groot  belang.  De  Nieuwsbrief  is van en voor de leden.  Heeft  u
wetenswaardigheden over  de regio waarin we (tijdelijk)  verblijven of
denkt  u,  dit  zou ook voor  de andere leden  interessant  kunnen zijn,
stuur  dan  uw  stukje  in,  met  of  zonder  foto(‘s)  naar:
redactie@ntvdenia.com.

In deze Nieuwsbrief komen de volgende extra onderwerpen aan bod:
– De introductie van het Daghapje van de maand door Saskia.
– De informatie flyer voor nieuwe leden ter informatie aan de leden.
– Misleidende sms’jes over pakketbezorging.
– Marina Salud (Covid-19) en uw (Nederlandse) telefoonnummer.
– Privacy regels ten aanzien van beeldmateriaal

Tevens  heeft  de  secretaris  op  de  valreep  nog  een  kort  verslag
gemaakt van de Algemene Vergadering 2021 en naar aanleiding van
een vraag in de AV 2021 is een nadere toelichting over het betalen van
de contributie met een Nederlandse bankrekening gegeven.

Veel leesplezier,

Redactie NTV

Steef van den Deijssel

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com  

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

juli 30 juni 7 juli flyer

augustus 28 juli 4 augustus flyer

september 25 aug 1 september
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Klaverjassen

De klaverjas van de maand mei was wederom erg gezellig met iedere
week een bezetting van 3 tafels (12 deelnemers).

Op 4 mei won Rien de eerste prijs. Hij nam een potje appelstroop mee
naar huis.

Op 11 mei was het  de beurt  aan Saskia.  Ze was verrast  met deze
overwinning.

Op 18 mei  was  de  geluksvogel  Jacques.  Naar  aanleiding  van  een
verzoek van een van de klaverjassers is er  voor hem een speciaal
pakketje  gekocht  met  Hollandse lekkernijen.  Als  het  even kan is  hij
aanwezig en speelt dan net zoals de anderen twee rondes mee. Voor
aanvang van de prijsuitreiking gaat hij wel eens wat vroeger naar huis
en mist zo zijn prijsje. Vandaar dit speciale pakketje voor hem. Hij was
erg verrast en dat was ook de bedoeling. 

Op 25 mei  was de eerste prijs
voor  Ben.  Deze  keer  waren  er
een  keer  geen  knakworstjes,
dus  nam  hij  de  wel  befaamde
ouderwetse  koekjes,  genaamd
kletskoppen, mee naar huis. Dat
past wel bij Ben .😂
Op  naar  de  maand  juni.  We
hopen  dan  weer  gezellig  te
kunnen klaverjassen.

Hasta la proxima vez
Vera 
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Contributie overschrijven van een Nederlandse 
bank naar de Spaanse bank van de NTV.

Een aantal leden die via een Nederlandse bank de contributie willen
overmaken,  zoals  aangegeven  in  de  Nieuwsbrief  van  april  2021,
missen de ten naam stelling van de Spaanse bankrekening.
De officiële naam van de vereniging is: 

Asociación de Lengua Holandesa de Dénia

Ik  heb  zelf  de  contributie,  via  de  ING  bank,  en  de  donatie,  zoals
gevraagd  in  de  Algemene  Vergadering  2021,  via  de  RABO  bank
zonder problemen overgemaakt met de ten naam stelling NTV Denia.

De  Nederlandse  banken  zullen  ondanks  de  gebruikte   naam  nog
steeds met de onderstaande waarschuwingsboodschap of soortgelijke
komen;  zij  kunnen  alleen  overschrijvingen  naar  Nederlandse
bankrekeningen  controleren  op  de  naam  en  het  bijbehorende
bankrekeningnummer.

Controleer dus het  banknummer, dat u hebt ingevuld, zorgvuldig.  

De Redactie
Steef van den Deijssel

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

ES05 2085 8192 4103 3016 5614 

Waarschuwingsboodschap:
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Uw  advertentie hier?

neem contact op

met

info@ntvdenia.com
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EK voetbal

In juni begint het EK voetbal.
Het Nederlands elftal speelt op de volgende dagen: 
13 juni 21:00 uur
17 juni 21:00 uur
21 juni 18:00 uur

OP 13 JUNI ORGANISEREN WE EEN BARBEQUE VANAF 17:00 uur.

Bijdrage:
Voor leden € 12,50
Voor niet-leden € 15,00

Er is een keuze tussen vlees, vis
en vegetarisch (dit graag bij  opge-
ven vermelden). Opgeven en beta-
len kan tot en met 9 juni bij onze
gastvrouw Thea de Boer op de in-
loopochtend op de woensdag.

Aansluitend is er de mogelijkheid om in de Casa
het Nederlands Elftal te kijken. Ook op de ande-
re speeldagen van het Nederlands Elftal is ieder-
een van harte welkom om gezellig met zijn allen
naar de wedstrijden te komen kijken. 
Mocht  Oranje na de groepsfase doorgaan,  blij-
ven  wij  ook  op  die  wedstrijddagen  de  Casa
openstellen voor iedereen.

De Evenementen Commissie
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DAGHAPJE

Woensdag  9 juni 2021

SATÉ

Op 9  juni  maakt Saskia  saté  met  saus,  gefruite  uitjes  en  patat  of
stokbrood . 
U kunt het daghapje ook van tevoren bestellen aan de bar bij Saskia.

De prijs is € 3,50

DAGHAPJE woensdag 14 juli
Een slaatje zalm of krab met garnering en 2 stukjes
stokbrood voor € 3,50.

Frituurhapjes
Om misverstanden te voorkomen wil ik u erop wijzen dat 
tijdens de inloopochtend op woensdag u vanaf 11:00 uur 
tot 14:00 uur frituurhapjes kunt bestellen. Hierna worden 
er geen frituurhapjes meer geserveerd. 

Saskia
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Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Opgericht:  oktober 1977 Registro de Asociación Alicante:  866
Adres: Assagador de la Marjal 3

Las Marinas, 03700 Dénia  
Website: www.ntvdenia.com 

Wie zijn wij 
De NTV is een actieve vereniging voor Nederlandstalige bewoners en 
bezoekers van de regio Marina Alta. Onze leden zijn van alle leeftijden; 
onder de leden zijn niet alleen  vitale ouderen maar er zijn ook heel wat 
leden die vroeg met pensioen zijn gegaan of in Spanje zijn gaan wonen en 
werken. 

Wat doen wij 
De vereniging heeft als doelstellingen:
a) Het uitvoeren van culturele, sociale en recreatieve activiteiten.
b) Het meewerken en deelnemen aan activiteiten die uitgevoerd worden 
door aanverwante verenigingen.
Op de achterzijde vindt u een opsomming van de verschillende activiteiten.

Waar zijn wij 
Wij beschikken hiervoor over een eigen gebouw van ca. 500 m² in Dénia, 
met een keuken, binnen- en buitenbar, kaderbiljart, bibliotheek, jeu de 
boules banen, overdekt- en buitenterras.

Wanneer zijn wij er 
Wilt u meer weten over onze vereniging en een of meer activiteiten 
bezoeken, kom dan naar de vrije inloop-ochtend op een woensdag van 11:00 
tot 14:00 uur.  
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Waarom lid worden 
• Nieuwe mensen ontmoeten in een land waar in de Nederlandse taal de 

laatste nieuwtjes met elkaar worden uitgewisseld. 
• Maar ook waar u hoort wat belangrijk is voor een buitenlander om 

over Spanje te weten. 
• En natuurlijk om gezellig met elkaar activiteiten te verrichten en zo 

nieuwe vrienden te maken.

Activiteiten:
Bibliotheek
Jeu de Boules
Wandelen
Biljarten
Creatiefgroep
Schilderen
Ontspanningsavond (kaarten, 
darten, Sjoelen)
Spaanse les
Reizen organiseren
Evenementen en festiviteiten
Themamiddagen o avonden
Filmmiddag of avond
En nog meer

Verenigingsgebouw Casa Holanda naast Club de Tenis Dénia
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Hobbyclub

Op 18 mei is de Hobbyclub bij elkaar gekomen onder leiding van Thea
en  hebben  zij  hun  creativiteit  los  kunnen  laten  op  het  maken  van
decoratieve flessen.
Hiervoor  werden motieven in servetten geknipt en op  beschilderde
wijnflessen geplakt. Het was een leuke en gezellige middag met als
resultaat een aantal mooie flessen.
Flor
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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

28

http://www.g-en-s.net/


Kort verslag Algemene
Vergadering NTV 2021

Afgelopen zaterdag, 29 mei 2021, is de jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de NTV gehouden.

Gelukkig waren er veel leden aanwezig en konden wij om 14:15 uur
meteen met de vergadering beginnen. Na de opening van de voorzitter
en het voorstellen van het huidige bestuur is er een minuut stilte in
acht  genomen  voor  de  leden  die  in  de  afgelopen  periode  zijn
overleden. 

Zonder in detail te treden (de nauwgezette weergave zal in de notulen
van deze vergadering worden weergegeven) zijn alle agenda punten
afgehandeld  in  een  zeer  constructieve  en  positieve  manier.  Het
financiële  gedeelte  is  naar  behoren  afgehandeld  en  een  nieuwe
kascontrolecommissie  is  aangesteld.  De  begroting  voor  2021  is
goedgekeurd  en  de  samenstelling  van  het  nieuwe  bestuur  is  ook
goedgekeurd door de vergadering, zoals ook het nieuwe Huishoudelijk
Reglement. 

De  feedback  van  de  leden  is  positief  ontvangen  door  het  nieuwe
bestuur en zij zullen hiermee aan de slag gaan. Als een van de laatste
punten is door de vergadering een oproep gedaan aan alle leden van
de  NTV die  de  vereniging  een  warm  hart  toedragen  om  naast  de
contributie van 50 euro een donatie te doen van het zelfde bedrag of
hoger. Dit om de moeilijke tijd die wij achter de rug hebben gedeeltelijk
te compenseren en de financiële positie op korte termijn te verbeteren.
Dit  laatste  is  uiteraard  op  vrijwillige  basis  maar  wij  doen  toch  een
dringende oproep aan u om hieraan gevolg te geven. Wij danken u bij
voorbaat voor uw bereidwilligheid.

Het Bestuur wil langs deze weg alle leden hartelijk bedanken voor het
vertrouwen dat u aan het nieuwe bestuur heeft geschonken en wij van
onze kant zullen er alles aan doen om dit vertrouwen waar te maken.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de NTV Dénia.
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Pas op: 
Misleidende sms'jes over pakketbezorging

Hebt u een Android-telefoon? Pas dan op voor vreemde sms'jes over
postbezorging. Criminelen proberen u via zo'n bericht zover te krijgen
een app te installeren. Via deze app krijgen zij echter toegang tot uw
telefoon- en bankgegevens.
In  een  tijd  waarin  we  veel  online  pakjes  bestellen,  heeft  iedereen
weleens  op  een  trackinglink  in  een  sms  geklikt.  Wees  hier  extra
voorzichtig mee, want dat is de plek waar kwaadwillenden nu hun slag
proberen te slaan. Criminelen proberen het idee te geven dat u via de
app de bezorging van een pakket kunt volgen. De link in de sms leidt u
naar een valse app, die zich nestelt in uw telefoon.

FluBot
Waar het hier om gaat, is zogeheten FluBot malware. Zodra FluBot is
geïnstalleerd,  steelt  de  app  allerlei  persoonlijke  informatie  zoals
wachtwoorden en bankinformatie. Ook kijkt FluBot naar de contacten
op  uw telefoon  om  zichzelf  opnieuw te  verspreiden.  Dit  alles  helpt
criminelen om onder meer bankfraude te plegen.

Advies
• Klik niet op de link in een sms om een pakket te volgen.
• Download dergelijke apps niet via een link maar zoek de app 

zelf op in de Play Store.
• Toch geklikt en de malware op uw telefoon geïnstalleerd? 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw provider of 
telefoonaanbieder om verdere schade te voorkomen.

Bron: politie.nl

Alles wissen, een rigoureuze oplossing!
Het virus is niet zomaar van de telefoon te wissen, waardoor je maar
één  oplossing  hebt:  het  toestel  terugbrengen  naar  de  fabrieks-
instellingen.
Op die manier raak je alles kwijt, waaronder foto’s, chatberichten en
andere appinformatie. Maar het betekent ook dat criminelen niet langer
je bankapps proberen te plunderen.

Noot van de redactie:
Het kan u ook in Spanje overkomen, een kennis van mij hier in Spanje
heeft dit twee weken geleden al ondervonden.
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Marina Salud en uw telefoonnummer
Covid-19 vaccinatie

Om  in  aanmerking  te  komen  voor  de  Covid-19  vaccinatie  dient  u
ingeschreven te staan bij de Valenciaanse Gezondheidszorg en moet
u, tot nu toe, in het bezit zijn van een SIP kaart, Sistema de Información
Poblacional.

Voor de vaccinatie is het nodig dat uw telefoongegevens bekend zijn
bij  de  Gezondheidszorg  in  Spanje  zodat  zij  met  u  contact  kunnen
opnemen voor afspraken. Heeft u geen Spaans mobiele nummer dan
wordt u niet gebeld en omgekeerd neemt de Gezondheidszorg geen
telefoon op met een buitenlands nummer, bv. voor Nederland staat het
landnummer +31 of 0031 voor uw mobiele nummer. 

Hoe op te lossen?

Heeft  u  een  mobiele  telefoon  met  de  mogelijkheid  voor  twee
simkaarten  dan  is  een oplossing  om een  extra  Spaanse  prepaid
simkaart aan te schaffen. Mocht dit niet zo zijn dan heeft u misschien
nog  een  oude  werkende  mobiele  telefoon  die  u  met  een  Spaanse
simkaart  kan  gebruiken  of  u  kunt  een  goedkope  mobiele  telefoon
kopen. 

Hoe  kunt  u  eenvoudig  en  voordelig  een  Spaans  mobiele  nummer
verkrijgen.  Er  zijn  hiervoor  meerdere  oplossingen  en  als  voorbeeld
wordt hieronder er één gegeven.

U kunt de telefoon met de Spaanse simkaart alleen gebruiken voor het
aannemen  van  een  gesprek  en  deze  zelf  niet  gebruiken  om
gesprekskosten te vermijden.

Hits prepaid simkaart met tarief La del 5

U kunt deze simkaart online bestellen op: 
https://www.hitsmobile.es/es/tienda/pedido

De simkaart kost € 5,00 en u krijgt € 10,00 gratis beltegoed

Klassieke Prepaid Hits Mobiel  =  Prepago Clásico Hits Mobile 

Wat is bij het tarief inbegrepen?

Permanentie: geen contract verplichting

Mobiele dekking: Vodafone  4G netwerk  

Betalingswijze: vooruit betaald

Maandlasten: € 0,00 / maand; u betaalt alleen voor het gebruik
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Privacy regels

Beeldmateriaal

Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op,
dan kan dit hun privacy aantasten. Zeker als de beelden bijvoorbeeld
op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag
daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn
het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Het maakt hierbij
wel verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet. 

Persoonlijk gebruik

Maakt  iemand  foto’s  en  filmpjes  voor  zichzelf?  Bijvoorbeeld  als
bezoeker van een festival? Dan geldt de privacywet niet. Er is namelijk
een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (ook wel de
‘huishoudelijke exceptie’ genoemd). De voorwaarde hierbij is dat deze
persoon  de  foto’s  en  filmpjes  privé  houdt  of  hooguit  in  een  zeer
beperkte kring deelt. Bijvoorbeeld in een kleine appgroep.

Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen? Bijvoorbeeld
op een openbare Facebookpagina? Dan geldt de uitzondering niet. Er
is  dan  altijd  een  grondslag  nodig.  In  de  meeste  gevallen  zal  dat
betekenen dat er toestemming nodig is van de mensen die op de foto’s
en filmpjes staan.

U kunt ervan uitgaan dat personen op uw foto’s en filmpjes vrijwel altijd
identificeerbaar zijn. Om te bepalen of iemand te identificeren is, moet
u  namelijk  rekening  houden  met  alle  middelen  die  redelijkerwijs  te
gebruiken zijn om personen te identificeren. Een herkenbaar postuur of
een herkenbare houding kan al genoeg zijn om iemand te identificeren.

Foto’s  en  filmpjes  waarop  mensen  te  identificeren  zijn,  zijn
persoonsgegevens.  En  dat  betekent  dat  de  privacywetgeving  van
toepassing is.

Bron:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

VRUCHTENKWARKTAART.

Benodigdheden:

• 1 zakje Taartina (Hollandse supermarkt) 

• 10 bl. Gelatine

• blikje donkere gem. vruchten op sap

• 500 gr. kwark (queso blanco)

• 300 gr. slagroom

• 2 eieren

• bloem, suiker, rasp van 1 citr.

• elektrische oven en klopper 

• springvorm 26 cm. bakpapier.

Bereidingswijze voor de bodem:

• Verwarm de oven voor op 170 gr.

• Leg op de bodem van een springvorm van 26 cm. bakpapier.

• Smeer de zijkanten in met olie of margarine.

• Klop 2 eieren met 50 gr. suiker en de citroenrasp tot een zeer 
luchtige massa.

• Spatel er voorzichtig 50 gr, gezeefde bloem door.

• Bedek de bodem in de vorm met het beslag en bak gaar en 
lichtbruin in ong.30 min.

• Laat in de vorm afkoelen.

1/2
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                                                                   Tel. 96 604 38 96
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RECEPT van de maand, Rien Versprille (vervolg)

Vervolgens:

• Leg 10 bl. gelatine te week in koud water.

• Vermeng 500 gr. kwark (queso blanco) met 200 gr. suiker.

• Klop 300 gr slagroom met 100 gr. suiker luchtig en zet koel.

• Meng sap van 2 citr. met sap van 1 sinaasappel met 50 gr 
suiker, maak goed warm en vermeng dit met de geweekte 
gelatine bladen.

• Koel af door in de gootsteen te zetten en koud water er 
onderdoor te laten lopen. Af en toe roeren tot lauw.

• Meng nu het sap door de kwark en spatel de opgeklopte 
slagroom room erdoor.

• Giet de massa nu op de bodem in de vorm, de bodem kunt u 
eventueel nog besprenkelen met likeur naar smaak, maar is. 
niet noodzakelijk.

• Dek af met plastic folie en laat in de koelkast opstijven.

• Meng nu 250-300 gr. diverse. vruchten met het blikje donkere 
vruchten op sap. Als er niet genoeg vocht is vul aan met wat 
sinaasappelsap en breng eventueel op smaak met suiker.

• Breng aan de kook en doe de taartina toevoegen die met wat 
vocht is aangemaakt. Heeft U geen taartina voeg dan 6 
geweekte gelatine bladen toe.

• Laat afkoelen tot lauw en giet op de opgestijfde kwarktaart.

• Bedek met plasticfolie tot alles is opgesteven. 

• Haal een mesje langs de zijkant van de vorm en haal de ring 
eraf.

U heeft nu een heerlijke kwarktaart met een donkerrode bovenlaag.

Succes en geniet er van,

Rien

LET OP

Bij  gebruik  van  gelatineblaadjes,  mag  beslist  geen  verse  papaya,
ananas en kiwi in de bovenlaag worden gebruikt, want dan worden de
enzymen van de gelatine afgebroken en stijft  het niet op. Bij gebruik
van Taartina maakt het niet uit .

2/2
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Functionarissen

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

voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Leo Langeveld.......................+31 614 962 520

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
heikefrank@hotmail.nl.........618 226 745

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

De Dinsdagavond Willem Pakvis.........................617 946 211
wgpakvis@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
38...........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
16...........Deni Sun Travel
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...........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
43...........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  adverteerder  is  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  

De kerk blijft wegens de pandemie gesloten tot 1 september 2021
Vanaf 1 september zullen de volgende predikanten dienst doen:

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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