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Van de voorzitter
Het is nu volop zomer en de tijd om samen met andere leden, bezoek
van familie of vrienden uit Nederland te genieten van het zonnetje, het
strand en natuurlijk van het terras van de Casa. Het is weer goed om
elkaar te zien, bij te praten en een hapje te eten na een jaar waarin
alles anders was.
Afgelopen  maand  hebben  we  genoten  van  een  geweldig  mooi
barbecue  feest,  van  de  voetbalwedstrijd  op  het  grote  scherm  en
waarbij de Casa en het terras versierd waren met oranje vlaggen. Heel
gezellig!  Onze  hartelijke  dank  gaat  uit  naar  de  leden  van  de
evenementen  commissie  en iedereen  die  heeft  mee geholpen  voor
jullie fantastische inzet. 
Zelf ben ik in de zomer maanden op vakantie maar mijn telefoon staat
aan.  Ik  ben  bereikbaar,  maar  er  zijn  in  Dénia  nog  geweldige
bestuursleden die u kunnen helpen met uw vragen. 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer! Annelies Akkerman

Van de bestuurstafel
Ben Jacobs is als 7de (interim) lid toegetreden maar helaas heeft Leo
Langeveld  op  29  juni  helaas  zijn  functie  als  bestuurslid  opgezegd,
waardoor het bestuur weer uit 6 leden bestaat en is er een vacature.
In de AV is door de leden voorgesteld een vrijwillige donatie aan de
NTV te doen n.a.v. de huidige financiële situatie. Wij zullen u op de
hoogte  brengen  wat  er  gaat  gebeuren  met  deze  donaties.  Het  is
uiteraard nog steeds mogelijk een donatie te doen.
Ook willen wij nogmaals de  geregistreerde leden die hun contributie
voor 2021 nog niet hebben voldaan verzoeken dit alsnog zo spoedig
mogelijk te voldoen.
Verder is het bestuur in onderhandeling met de bridge club in wat voor
vorm zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de NTV. 
Als  laatste  willen  wij  nogmaals  vermelden  dat  het  voor  ons  steeds
moeilijker  wordt  om  mensen  te  vinden  die  ons  kunnen  helpen  als
barmedewerker  en  dat  wij  dus  nog  steeds  op  zoek  zijn  naar
vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.
We verwelkomen de volgende nieuwe leden en hopen dat u zich snel
thuis voelt bij ons in de vereniging.
Geke en Janna Pasman, Herman Walda en Eddie Walda.
Het NTV bestuur.

http://www.ntvdenia.com/


Barbecue en voetbal
Zondag 13 juni hebben we een barbecue georganiseerd voordat het
Nederlands elftal hun eerste wedstrijd op het EK gingen spelen. Er was
keuze uit  vlees, vis en vegetarisch. We houden duidelijk het meeste
van vlees daarna de vis en niemand wou vegetarisch. Het was een
leuke gezellige bedoeling. Daarna hebben een aantal leden nog naar
het voetbal gekeken en sommige bleven lekker buiten zitten. Al met al
was het een geslaagde avond. 

Amerikaanse strandpicknick
Op maandag 2 augustus organiseren wij een 
Amerikaanse strand picknick om 18.00  op het strand bij 
Fernando. 

Het  is  de  bedoeling  dat  iedereen  zelf  zijn  spulletjes
meeneemt zoals de stoelen, parasol enz. Iedereen verzorgd zelf hun
drankjes en maakt iets om te eten wat we op een tafel zetten zodat we
dat  kunnen delen. Laat  even weten wat u meeneemt zodat we niet
teveel van hetzelfde hebben. 
Opgeven graag via de e-mail : evenementenbestuur@ntvdenia.com
Hopelijk tot dan. 
De Evenementen Commissie

Van de Redactie
In  juli  en  augustus  wordt  in  plaats  van  de  Nieuwsbrief  een  flyer
uitgebracht. 
Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de flyer van augustus: 28 juli 2021

Bibliotheek
In de maand augustus is de bibliotheek gesloten.



Hobbyclub
We zijn weer lekker creatief bezig geweest , de dames hebben er zin in
en zijn dan ook enthousiast aan het knutselen, zo hebben we flessen
beschilderd en daarna gedecoreerd, we hebben stenen beschilderd en
momenteel zijn we aan het mozaïeken, het worden mooie werkjes.
We gaan nog 2 keer door op 6 en 13 juli  en beginnen dan weer in
september.
Lieve groet, Thea 

Spelletjesavond
Wat een heerlijk land is Spanje toch, met veel zon en warmte, daardoor
konden we geregeld buiten zitten, met uiteraard de nodige gezellige
spelers.
Het wordt steeds drukker met de spelletjesavond, want ook diegenen
die skipbo spelen (de skippies) zijn aanwezig. Meestal met 4 personen.
Veel gelach en geklets komt er uit die hoek. Ook de biljarters nemen nu
deel aan het laken. We zijn nu al gauw met 20 man aanwezig tijdens
de dinsdagavond. Heerlijk nu de COVID een beetje verdwenen is. Dat
maakt het een stuk makkelijker, maar toch blijven we op onze hoede. 
We blijven  lekker  doorspelen  in  de  maanden  juli  en  augustus.  Het
scheelt dat we in de avond spelen. Dan koelt het een beetje af.
Hasta la proxima vez, Vera 
Helaas moest Henk op 29 juni net voor de prijsuitreiking naar huis.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

KIP TANDOORI, 4 pers.
Benodigd;  4 eetl.  arachideolie  of  andere olie,
500  gr.  kipfilets  in  halve  filets,  2  theel.
koriander( ketoembar) 1 gedroogde. chilipeper
fijngehakt,  ½  theel,  nootmuskaat,  2  theel.
komijnpoeder  (djinten)  ½  theel.  gember-
poeder  (djahe),  1  theel.  kaneel,1  eetl.
paprikapoeder.  2 preien of  1 grote  in  stukjes
van 2 cm. 2 appels geschild in partjes, 1 theel.
verse gemalen peper en verse koriander om te
garneren.

Indische kruiden haalt u in de Hollandse supermarkt.
BEREIDING;
Bak de kipfilets in de helft van de olie rondom mooi bruin. Voeg alle
specerijen toe, even doorroeren met 2-3 eetL. water en laat ongeveer
10 min. garen. Bak prei en appel in de rest van de olie 6-8 min.,  evt.
zout naar smaak voorzichtig toevoegen.
Bestrooi de kip met fijngehakte koriander en serveer met de geb. prei
en appel. Lekker met witte rijst en zoete chilisaus.
Rijst, verhouding 1 rijst met 3 water, aan de kook brengen en op een
vlamverdeler met deksel langzaam laten garen.
Tip. De prei is te vervangen door paksoi of Chinese kool.
Kook met plezier en eet smakelijk, 
Rien

Agenda
 Elke 3e woensdag in de maand  Angela mode
 Elke dinsdag 14:00 u Klaverjassen
 Elke woensdag 11:00 u Inloopochtend
 Elke vrijdag 15:00 u Inloopmiddag

14 juli  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
28 juli  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
2 aug  Amerikaanse strandpicknick 18:00 u

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


