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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 
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Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)

BESTUUR
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Beste Leden,

Wat zijn we allemaal door een moeilijke periode gegaan. Lock down en
gevaar voor je gezondheid. Een virus die rond gaat en die je niet ziet,
maar wel heel gevaarlijk is. Bedrijven dicht, we gingen hamsteren en
met name toilet papier was erg in trek.
Mondkapjes  en  handschoenen  ook  identiteitspapieren,  de  politie
controleerde veel en de boetes waren hoog. Erg moeilijk was, wat er
mocht en aan welke regels moet je je houden. Er zijn zoveel regels en
wanneer het niet duidelijk is neem contact op met de Ambassade. Veel
leden  hebben  andere  leden  geholpen  met  het  downloaden  van
papieren om door bv. Frankrijk te komen en hoorde ik later,  Annelies
we zijn goed aangekomen. 
In  het  bestuur  van  de  vereniging  hadden  we   afgelopen  maanden
diverse strubbelingen. Een nieuw bestuur en direct in de Corona crisis
glijden. 
Diverse zaken waren onduidelijk  voor  de nieuwe bestuursleden,  die
dan per telefoon of per e-mail uitgelegd moesten worden.
De eerste bestuursvergadering, die nog gehouden kon worden voor de
Lockdown, kwamen er al diverse verschillen naar boven tussen de oud
en nieuwe bestuursleden. 

Samen met Ad waren wij de twee bestuursleden die al langer ervaring 
hebben met het reilen en zeilen van de NTV.  In de eerste gesprekken 
die we met elkaar hadden bespraken we de  ideeën om de vereniging 
een moderne uitstraling te geven. Het doel is om het ledenbestand en 
de financiële middelen voor de NTV te vergroten. 

Na  de  laatste  ledenvergadering  was  er  al  onrust,  waarbij  door  het
nieuwe bestuur niet uitgelegd werd, waar wij voorstaan. In de loop van
de  afgelopen  maanden  kwam  aan  het  licht  dat  de  nieuwe
bestuursleden een front tegen de oud bestuursleden vormde. 
Ik zou graag willen dat wij weer terug kunnen naar een situatie, waarbij
de NTV leden gehoord worden en hun mening kunnen geven omtrent
de gebeurtenissen binnen het Bestuur in de afgelopen periode..
Zo staat het er op dit moment voor en ik hoop echt dat het goed gaat
komen. 

Annelies Akkerman

De Voorzitter
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Beste leden,

Dit wordt een ander voorwoord dan u tot nog toe gewend bent.
In  dit  stukje tekst  een kleine schets van de gebeurtenissen van de
afgelopen 3 maanden.
De afgelopen periode is er keihard gewerkt om helderheid en inzicht te
krijgen,  in  bijv.  het  huurcontract,  de  financiële  administratie,  de
verzekeringen…...
We hebben ons bezig gehouden met het  formeren van een nieuwe
evenementencommissie, met het zoeken naar mogelijkheden om de
leden meer te betrekken bij de activiteiten van de Casa, door hen de
gelegenheid te geven, ideeën bij ons neer te leggen.

Ook de ledenlijst heeft onze aandacht. Tot op heden hebben wij nog
niet  de  beschikking  over  een  goed  bijgewerkte  ledenlijst.  Deze
bijgewerkte  ledenlijst  is  nog  niet  aan  de  secretaris  overgedragen.
Degene die de ledenlijst in zijn bezit heeft, heeft een belangrijke brief
geweigerd door te sturen naar de leden. Deze brief,  bestemd voor alle
leden, heeft u daarom niet ontvangen. In deze brief kon u lezen dat
een grote meerderheid van het  bestuur besloten heeft  de voorzitter
van  haar  functie  te  ontheffen.  Zij  was  ook  niet  bereid  een  andere
functie binnen het bestuur te aanvaarden. Deze brief zullen wij alsnog
verderop in de nieuwsbrief plaatsen. 
Op  de  eerstvolgende  bestuursvergadering  worden  de  functies,
conform de statuten, vastgelegd en daarna zo spoedig mogelijk aan u
doorgegeven.

Verderop in de rubriek ‘van de bestuurstafel’ vindt u meer algemene
info,  over  de  coronacrisis,  de  versoepeling  van  de  lockdown-
maatregelen en informatie  wanneer  de Casa weer  toegankelijk  zou
kunnen zijn…

Was getekend:
Alice  Rekkers,  Hanka  van  der  Flier,  Hanneke  Thyssen,  Marijke
Cornelder en Ria de Groot

9



10



Van de bestuurstafel

Beste leden,

Het Coronaleed is nog niet helemaal geleden, wij zijn nu op weg naar
een  mooi  zomerseizoen  waarbij  ons  al  veel  meer  mogelijkheden
geboden worden. Hoewel wij nog erg voorzichtig moeten zijn, geloven
wij  echt  dat  de zware regelgeving van de overheid,  resultaten gaat
opleveren.  
Het belangrijkste voor ons is, dat we gezond blijven. Op dit moment
zitten we al in fase 1!
Omdat de regels van de overheid steeds weer veranderen, hebben wij
gemeend op de website  www.ntvdenia.com een aparte rubriek op te
nemen genaamd WEETJES. U bent dan direct op de hoogte van de
nieuwe ontwikkelingen en regelgeving ten aanzien van de corona.
Wij  hebben  rechtstreeks  contact  met  een  functionaris  bij  het
Ayuntamiento (het gemeentehuis) van Denia, die ons heeft toegezegd
ons op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Helaas is
het nu nog niet mogelijk de Casa te openen; dus ook de bibliotheek
niet.

Onze website www.ntvdenia.com geeft u vanaf nu de mogelijkheid tot
het  kenbaar maken van uw mening en die te delen met de andere
NTV-leden. De link vindt u op de home-page.  
Wij nodigen u graag uit, geef uw mening of biedt uw hulp aan. 
Wij kunnen en willen het niet alleen doen
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Een belangrijk bericht

Denia, 26 mei 2020

 

Beste leden,

 

U heeft  waarschijnlijk  al  begrepen dat  de bestuursleden,  tijdens de
laatste  bestuursvergadering  op  18  mei  jl.,  het  vertrouwen  in  de
voorzitter  hebben  opgezegd.  Helaas  hebben  wij  haar  niet  bereid
gevonden een andere functie binnen het bestuur te aanvaarden.

Ons bestuurslid Ad de Waal heeft zich om moverende redenen uit het
bestuur teruggetrokken.

Met de overgebleven vijf bestuursleden zetten wij onze taken voort.

De vicevoorzitter Hanka van der Flier zal de taken van de voorzitter
uitoefenen tot de volgende algemene ledenvergadering.

De steunbetuigingen die wij tot nu toe hebben ontvangen, geven ons
het vertrouwen op de ingeslagen weg door te gaan.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen wanneer we de
Casa weer kunnen openen. Op dit moment zijn wij met de gemeente
Denia hierover in gesprek .

Wij zijn er voor onze leden. 

 

Namens het bestuur:

Ria de Groot

 

Secretaris NTV Denia
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

INLEVEREN KOPIJ:

Inleveren kopij Uitgave Nieuwsbrief
juli 24 juni 1 juli Flyer

augustus 29 juli 5 augustus Flyer

Na vele jaren met veel plezier en enthousiasme gewerkt te hebben als
redactie voor de NTV Nieuwsbrief en daarbij het afdrukken, vouwen,
nieten en snijden met de steun van enkele leden te hebben uitgevoerd
is bij mij de motivatie tot het nulpunt gedaald om dit nog langer uit te
voeren.
De wijze waarop het nieuwe bestuur de afgelopen periode naar buiten
is  getreden is  voor  mij  de  reden om niet  langer  mijzelf  actief  in  te
zetten voor de Nieuwsbrief.
Deze  juni  Nieuwsbrief  is  dan  ook  de  laatste  die  door  mij  wordt
uitgebracht.
Ik bedank de leden die mij regelmatig hebben voorzien van de nodige
kopij  in  de  afgelopen  jaren  om  de  Nieuwsbrief  een  lezenswaardig
medium te zijn voor de leden.

Steef van den Deijssel
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Informatie over de website

Beste leden van de NTV,

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over diverse
belangrijke zaken, bijvoorbeeld over de corona maatregelen, opening
Casa, opening bibliotheek enz. Daarom hebben wij een nieuwe rubriek
op  onze  website  (www.ntvdenia.com)  geplaatst,  genaamd
“WEETJES”. 
In  deze  rubriek  vindt  u  ook  een  formulier  waarin  u  vragen,
opmerkingen  en  goede  ideeën  kunt  plaatsen,  want  uw  mening  of
suggestie horen wij graag. 

Uiteraard gaan wij met uw gegevens vertrouwelijk om en wordt uw e-
mailadres niet zichtbaar gemaakt als u dat niet wilt. 
Dus in het  vervolg sturen wij  u geen e-mails  meer over  belangrijke
zaken, maar vindt u dit op onze website. 

Bij het schrijven van dit bericht is het helaas nog niet bekend of we
inderdaad vanaf 1 juni overgaan naar fase 2. Zodra dit bekend is kunt
u dit lezen op onze website.

Zoals  u zult  begrijpen is  het  voor  ons  ook lastig  om aan te  geven
wanneer we weer van onze casa gebruik kunnen maken. Het bestuur
heeft  regelmatig contact met de betreffende instanties hierover.  Ook
wij staan te popelen om u weer te kunnen ontvangen, maar ook dat u
de gelegenheid weer krijgt  om de geleende boeken,  die u natuurlijk
allang uit hebt, weer te kunnen ruilen of om een lekker visje te kopen.
Want met dit mooie weer zou het toch heerlijk zijn om met elkaar een
drankje te doen en gezellig te kletsen op het vernieuwde terras. 

Wij kijken uit naar uw reacties!
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Noot Redactie
Onderstaand bericht is door de redactie aangepast aan de Nieuwsbrief
richtlijn, vastgelegd in de revisie van maart 2017:

1. De redactie houdt zich het recht voor om kritiek op personen niet te 
plaatsen

2. De redactie heeft de vrijheid om aangeleverde teksten te 
digitaliseren en gewijzigd te plaatsen.

Kopie e-mail 19 mei 2020 aan de leden

Denia, 19 mei 2020

Beste leden,

Gisteren is  het  voltallige  bestuur  bij  elkaar  gekomen om tijdens  de
vergadering een aantal bestuursproblemen door te spreken.
De  start  van  het  nieuwe  bestuur  drie  maanden  geleden,  was  niet
gemakkelijk,  mede  veroorzaakt  door  de  coronacrisis.  Dit  heeft  een
goede communicatie in de weg gestaan.

Wij  hebben  de  afgelopen  drie  maanden  heel  hard  gewerkt  om  de
belangrijkste  zaken,  relevant  voor  het  voortbestaan van de NTV,  te
onderzoeken en inzichtelijk te krijgen. 

Wij hebben de voorzitter  gisteren,  tijdens onze bestuursvergadering,
voorgesteld  een  andere  functie  binnen  het  bestuur  te  vervullen.
Jammer,  dat  ze  dit  na  herhaaldelijk  verzoek  van  onze  kant,  heeft
geweigerd. Als zij dit aanbod aanvaard zou hebben, zou zij ons en de
vereniging een goede dienst hebben bewezen. 

Wij vinden het belangrijk voor u als lid en voor de voortgang van de
vereniging, om de belangrijke zaken, zoals o.a. besproken tijdens de
A.L.V.  voor  iedereen  duidelijk  te  krijgen,  zodat  wij  op  de  volgende
ledenvergadering de resultaten vol trots aan u kunnen tonen.

1/2
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Noot: voor  uw informatie,  de volgende  hoofdzaken  zijn  wij  aan  het
onderzoeken:
het huurcontract;
de ledenlijst;
de financiële administratie;
de afspraken met de bridgeclub, etc. 

Tenslotte willen wij u uitdrukkelijk laten weten, dat wij op de ingeslagen
weg doorgaan en er voor u zijn. 

Met vriendelijke groet,
Alice  Rekkers,  Hanka  van  der  Flier,  Hanneke  Thijssen,  Marijke
Cornelder en Ria de Groot

2/2
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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:
96 646 70 08
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Boekbespreking
(Hieronder de recensies die voor de Nieuwsbrieven in april  en mei gepland
waren maar  door  ruimtegebrek  niet  zijn  opgenomen.  In  deze uitgave is  er
voldoende ruimte juist door gebrek aan kopij. Helaas is de bibliotheek nog niet
open vanwege de corona virus maar hopelijk wordt dit binnenkort veranderd. 
De Redactie)

6946 - Per Petterson /Twee wegen (Roman)

Twee jongens, Tommy en Jim, uit een Noors dorpje
worden vrienden. Na enkele heftige gebeurtenissen
raken ze elkaar uit het oog, maar komen elkaar na
35 jaar  weer tegen. Daarna gaat het verhaal naar
de  jaren  zestig,  naar  het  stadje  Mørk  in  de
gemeente Skedsmo, waar zij opgroeiden. De auteur
geeft beiden het woord en ook Tommy's iets jongere
zusje  Siris.  De  jongens  zijn  bijna  als  broers  met
elkaar verbonden. Jim woont alleen met zijn moeder

en weet niet wie zijn vader is. Tommy heeft een gewelddadige vader.
Zijn  moeder  loopt  weg  en  verdwijnt  spoorloos.  Als  Tommy  op  zijn
dertiende de situatie niet meer aan kan, slaat hij zijn vader met een
knuppel. De volgende dag is de vader met de noorderzon vertrokken.
Tommy en zijn zusjes worden in pleeggezinnen geplaatst. De vrienden
verliezen elkaar uit het oog. 
Opent een ontmoeting een nieuwe weg of is het te laat? 

6947 - Jeroen Guliker / Verborgen vrucht (Thriller)

Na  zijn  scheiding  met  Daphne,  een  succesvol
advocate,  ontmoet  Max  Noordhoff  de  twintig  jaar
jongere  stewardess  Anna  Elzinga.  Op  de  avond
waarop  hij  haar  ten  huwelijk  zal  vragen,  komt  ze
echter  niet  opdagen,  en  al  snel  blijkt  dat  ze  is
vermoord.  Op  zoek  naar  de  moordenaar  en  de
feiten achter de moord ontdekt hij  dat niets is wat
het lijkt; hij raakt verstrikt in een web van leugens.
Het  verhaal  bestaat  uit  vier  gedeelten  die  de

sprongen in de tijd aangeven. 
De lezer wordt voortdurend op het verkeerde been gezet.
Onverwachte, maar geloofwaardige plot. Modern en direct taalgebruik.

1/4
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Boekbespreking

6948 - Samuel Bjórk / Ik reis alleen (Thriller)

Als een man in een buitenwijk van Oslo zijn hond
uitlaat vindt hij hem terug onder een boom waaraan
een meisje  aan een touw is  opgeknoopt,  met  om
haar  nek een bordje  dat  zegt:  ‘ik  reis  alleen’.  De
politie  reactiveert  het  zojuist  opgeheven
onderzoeksteam  van  Holger  Munch,  die  zich  al
gauw  genoodzaakt  voelt  zijn  briljante,  maar
depressieve collega Mia Krüger in te schakelen. Ze
ontdekt  bijna  direct  iets  dat  wijst  op  een

seriemoordenaar, en inderdaad wordt na twee dagen weer een meisje
van  zes  opgeknoopt  gevonden.  Als  na  enkele  dagen  worden  twee
meisjes van zes worden vermist en een cryptische mededeling naar
Munchs zesjarige kleindochter verwijst, komt de zaak heel dichtbij. 

6949 - Thomas Rydahl / Demanmet negen 
vingers (Roman)

Erhard  verruilde  zijn  gezinsleven  in  Denemarken
voor  een eenzaam bestaan op Fuerteventura.  Op
het zonnige maar verlaten Canarische eiland werkt
hij als taxichauffeur en pianostemmer, en slijt hij al
drinkend verder  zijn  dagen.  Als  Erhard  per  toeval
betrokken raakt bij het onderzoek naar de dood van
een baby, maar de politie de zaak in de doofpot wil
stoppen,  besluit  hij  zelf  op  zoek  te  gaan  naar

informatie. Hij wordt meegesleurd in een mysterie dat veel groter blijkt
dan hij op voorhand had gedacht. Met zijn bijna zeventig jaar wordt
Erhard plotseling privédetective, en het is maar de vraag hoelang dat
goed gaat.

2/4
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Boekbespreking

6950 - Conor Fitzgerald / Bloedhond (Thriller)

Dierenrechtenactivist  Arturo  Clemente  doet
onderzoek naar illegale hondengevechten in Rome
en  omgeving,  maar  wordt  vermoord.  Dit  trekt  de
aandacht van de hogere regionen en van de maffia,
omdat Clemente gehuwd is met een politica en een
affaire  heeft  met  de  dochter  van  een  maffiabaas.
Commissaris  Alec  Blume,  een  Amerikaan  van
geboorte, krijgt opdracht de moord te onderzoeken,
maar  wordt  geconfronteerd  met  inmenging  van

buitenaf. Het corrupte Italiaanse machtssysteem wil hem verhinderen
deze zaak op te lossen. 

6951 – Iris Johansen / Dit schenk ik jou (Thriller)

Eve Duncans dochter Bonnie is op 7-jarige leeftijd
door een seriemoordenaar omgebracht. Het lijkje is
nooit gevonden. Wel werden kortgeleden in de buurt
een groot  aantal  kinderlijkjes  gevonden.  Nu wordt
vlakbij het huis van Eve en haar partner Joe Quinn
opnieuw een moord gepleegd,  dit  keer  betreft  het
een  jonge  vrouw.  Naast  haar  lichaam  ligt  een
bokaal. Eenzelfde bokaal vindt Eve in haar koelkast
en die blijkt restanten mensenbloed te bevatten. Nu

wordt  de jacht op seriemoordenaar Kevin Jelak geopend, misschien
ook de moordenaar van Bonnie.  Maar wie is de jager en wie is de
prooi? 

Dit is best een spannend boek met een tikje paranormale 
verschijnselen.

3/4
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Boekbespreking
6952 – Gerhardt Mulder / Hofstadpenoze 
(Misdaad)
Misdaadcroniqueur  Gerhardt  Mulder  laat  de  lezer
kennismaken met de soms hilarische maar vaak ook
brute  en  meedogenloze  moordenaars,  oplichters,
asociale inwoners en bajesklanten uit de residentie.
Terwijl hij de lezer meevoert door de Haagse wijken
en  daarbij  regelmatig  een  plaats  delict  of  kroegje
aandoet,  blijkt  dat  Gerhardt  Mulder  de  Haagse
mores goed kent. Hij heeft er enkele jaren gewoond
en was in zijn jonge jaren zelf ook niet bepaald 'een

lieve jongen'. Aan de hand van het bijgevoegde stadsplattegrond gaat
Mulders  wandeling  door  o.a.  de  Schildersbuurt,  de  rosse  buurt,  de
Transvaalwijk en Scheveningen. Hij haalt herinneringen op en vertelt
over  de  schimmige  en  soms  ook  hilarische  streken  van  de  oude
penoze. In de afgelopen decennia verhardde de Haagse penoze. Zo
geeft Mulder, zonder een blad voor de mond te nemen, inzicht in de
wandaden  van  nieuwe  generaties,  zoals  Rigters,  Poeteray,  de
Marokkaanse jeugdbendes in Bouwlust en vele andere. En natuurlijk
komen ook de kampers die het Haagse gemeentebestuur, enkel om te
verhuizen, acht miljoen euro kostten, aan bod.

6953 – Linda van Rijn / Zeezicht (Thriller)
Jan en Anouk blijven met hun kinderen deze zomer
in Nederland, de zaken gaan niet zo goed. Jan is
veel  bezig  met  zijn  werk  en  Anouk  voelt  zich
verwaarloosd.  Tijdens de vakantie  valt  ze als  een
blok voor een knappe kelner, maar al gauw beseft
ze dat ze haar huwelijk niet op het spel wil zetten. 
Na een verrassingsfeestje voor de verjaardag van
haar  man,  verdwijnt  hij  spoorloos.  In  deze  thriller
weet de schrijfster de spanning lekker op te voeren.
Door  het  gevoel  dat  er  bij  haar  minnaar  iets  niet

klopt, voelt Anouk zich gestrest en ongemakkelijk. Het verhaal kabbelt
een  tijdje  voort  en  in  het  laatste  hoofdstuk  komt  het  tot  een  zeer
onverwachte uitbarsting.
Ontspannende lectuur voor bij het zwembad. 

Veel leesplezier,
Carola Gleichman 4/4
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

HARTIGE TAART
Benodigd: 200 gr geraspte courgette. 3 eieren,
1  theelepel  zout,  theelepel  suiker,  40  gr.
geraspte Parmezaanse kaas, 1½ dl melk, 120
gr.  zonnebloemolie,  250 gr.  bloem en 50 gr.
maizena, 1 zakje gistpoeder (15 gr.) of 10 gr.
verse gist.(smelten in de melk).

Verder 100 gram ham in blokjes en 100 gr. emmentaler kaas in blokjes
en 1 ronde taartvorm, ingevet en bakpapier op de bodem

Klop de eieren heel luchtig en spatel geleidelijk de andere ingrediënten
erdoor, te beginnen met de melk en spatel op het laatst de blokjes ham
en emmentaler erdoorheen. Oven op 180 gr. en in ongeveer 40 min.
bakken.

FLORENTINES
Koop een potje glucose stroop in het winkeltje
in de Loretta in Denis.

Benodigd;  75  gr.  boter,  75  gr.  witte
basterdsuiker,  75  gr.  glucosegehalte,
ongeveer 500 gram bittere chocolade, 150 gr. geschaafde amandelen,
bakplaat met bakpapier. Oven voorverwarmen op 160 gr.

Kook de boter,  suiker en stroop en voeg de geschaafde amandelen
toe. Stort alles midden op de plaat met bakpapier en verdeel het met
een vork zo vierkant mogelijk en zo dik als een rijksdaalder.

Bak alles ongeveer15 min. Haal uit de oven en na even afkoelen met
een mes of pizzaroller de plak verdelen in vierkantjes van ongeveer
4x4 cm. Laat afkoelen.

Smelt  de chocolade op een zacht  vuur,  goed roeren en direct laten
afkoelen tot hij opstijft dan weer heel even warmen, chocola mag nooit
te warm worden, bloedtemperatuur. Bestrijk elk koekje aan een kant
met chocolade en laat koud worden . Aan dit koekje kan je verslaafd
raken!?

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 Carola Wichmann..................698 247 939 
carola.gleichman@gmail.com

Externe contacten Annelies Akkerman................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastheer/vrouw Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg  @  gmail.com   

Redactie Steef van den Dessel
redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer Hans Geene
webmaster@ntvdenia.com
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Clubleiders

Biljart Leo Duijkers...........................616 369 545

Workum/Pilates Hanka van der Flier................966 408 036
bofli@telefonica.net

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 Gerda en Albert van der Meer.+31 644 884 287
a.vandermeer2@gmail.com

De Dinsdagavond Ad de Waal.............................669 251 038
a  ddewaal46@gmail.com  

Schilderen Martien Geurts
martgeurts54@gmail.com

Spaanse les Info bij bestuursleden

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
................................................679 093 778
cvdarend  @hotmail.nl  
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Denia Bridge Club
Leden van de NTV kunnen zonder
contributie  verschuldigd  te  zijn
aan  de  Denia  Bridge  Club,
deelnemen  aan  hun  bridge-
activiteiten in de Casa: 
Contactpersoon:  Kees van Eck 
Telefoonnummer:  965 785 387
E-mail: 
vaneckcornelis@gmail.com

Maandag 16.00 – 19:30
Woensdag 16.00 – 19”30
Vrijdag 16.00 -  19:30
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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
30.........Antonio Pérez López Spaanse leraar
24.........Auto Dénia Opel
22.........Barbaras Boutique
22.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
42.........Camarot verzekeringen
8.........Cathy de Bos Fysiotherapie

32.........Centro Dental
14.........Ciudad Patricia
38.........Computer Care
36.........Construcciones Duque
34.........Correduria de Seguros
20.........Dénia Osteopath
38.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos
8.........Duit TV

34.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
30.........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.........Haring en Co
4.........Hospital Clinica Benidorm

20.........Janett Friseur
26.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
22.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
28.........Restaurante Teneré
22.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur 
6.........Tandarts Willem Rutten

32.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
41.........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 11.00 uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht  Predikanten Dénia  

2020 Naam Plaats
mrt/apr Henk Blankespoor Den Haag
mei/jun Wilma vd Linden Steenwijk
jul Willem van Buuren Oosterbeek
aug Hans Reedijk Kwadijk
sep/okt Ronald Ootjers Zaandam
nov/dec Rob Quispel Amersfoort

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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