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Van de voorzitter

VRIJHEID!
Hoe dubbel is dat woord nu in deze tijd en wie had dit nu verwacht?
In Nederland overal berichten over de viering van 75 jaar Bevrijding!
Van overal komen er verhalen van mensen die de bevrijding hebben
meegemaakt.
Het idee kwam op om onze leden, die de bevrijding hebben ervaren, te
vragen hun beleving te delen en het op te schrijven voor publicatie in
de Nieuwsbrief. Natuurlijk komen er dan allerlei herinneringen naar
boven over de oorlog en de bevrijding. Soms hele pijnlijke en moeilijke
herinneringen. Daarom ben ik deze leden heel dankbaar voor hun
bijdrage.
Dan de tijd van nu, weer een moeilijke tijd. Soms lees ik, het lijkt wel
weer oorlog.
Er wordt veel van ons gevraagd. De boetes zijn hoog wanneer je er
geen gehoor aan geeft. Natuurlijk doen we dit met ons allen voor een
goed doel en dat is gezond blijven!
Voor de leden die terug zijn gegaan naar Nederland was het ook een
hachelijke onderneming. Ik kreeg berichten over de moeilijke reis maar
iedereen is goed aangekomen.
Het bestuur van onze vereniging probeert zo goed mogelijk om contact
te houden met de leden. Maar door alle restricties is het lastig, we
hadden het graag anders gewild. Al met al zit er niets anders op dan
binnen blijven!
Ik hoop dat jullie allemaal toch een oranjebitter hebben gedronken om
een toost uit te brengen op de verjaardag van de Koning van
Nederland!
Wij danken de Bevrijders van toen en de Hulpdiensten van nu.
Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel
Helaas zijn alle activiteiten van de Casa door
de uitbraak van de Corona vanaf medio maart
volledig stopgezet. Hier is helemaal niets aan
te doen. Konden we hier maar iets aan
veranderen..
Toch lijkt het allemaal de goede kant op te gaan. Ondanks dat er veel
meer getest wordt in Spanje, blijkt het aantal besmettingen minder te
worden. Laten we ons vooral aan de regels houden. Wij denken dat we
dan ook eerder deze crisis achter ons kunnen laten.
Het bestuur is achter de schermen druk bezig plannen te maken voor
de toekomst. Het klinkt nu nog onwerkelijk.
Hoewel het vergaderen nu moeilijk is, kunnen we wel gebruik maken
van de moderne technieken. We hebben daardoor een goed contact
met elkaar, waardoor we belangrijke zaken goed kunnen bestuderen.
Wij noemen met name de administratie die in deze tijd op een veel
eenvoudiger en efficiëntere wijze gevoerd kan worden.
U heeft tijdens de laatste ledenvergadering kennis kunnen nemen van
het financiële jaarverslag. Hieruit blijkt dat onze vereniging er financieel
goed voorstaat. Wij zullen door de Coronacrisis niet omvallen. Onze
penningmeester is druk bezig alle financiële gegevens inzichtelijk te
krijgen. Hoewel wij dit jaar bijzonder veel tegenvallers hebben gehad,
hebben we nog steeds voldoende financiële middelen om alles op tijd
te kunnen betalen.
Contributie: Zover als we kunnen nagaan blijkt een aantal leden nog
niet het contributiegeld te hebben betaald. Volgens het Huishoudelijk
Reglement zou de contributie voor 1 mei van elk jaar betaald moeten
zijn. Misschien is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij hebben echter
extra onkosten doordat bijvoorbeeld een aantal keren de stroom is
uitgevallen.
U zou ons heel erg helpen als u het verschuldigde bedrag zou
overmaken naar:
Asociación de la Lengua Holandesa de Dénia
IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614Â
We wensen u in deze moeilijke tijd veel geduld en sterkte toe.
Blijf vooral gezond en tot spoedig!
Het Bestuur NTV Dénia
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
INLEVEREN KOPIJ:
Inleveren kopij
juni
27 mei
juli
24 juni
augustus
29 juli

Uitgave Nieuwsbrief
3 juni
1 juli
Flyer
5 augustus Flyer

Ook deze uitgave van de Nieuwsbrief zal alleen digitaal worden
verspreid i.v.m. de alarmtoestand in Spanje. Hopelijk kunnen we de
juni uitgave ook weer op papier uitdelen maar dat zal afhangen van de
versoepeling van de maatregelen van de Spaanse overheid.
De uitgave van deze Nieuwsbrief heeft als thema “Bevrijding 75 jaar
geleden!” en geeft een indruk van de belevenissen van een aantal
leden die de bevrijding zelf bewust hebben meegemaakt.
Bedankt voor jullie bijdrage.
Verder is er een bijlage toegevoegd aan de Nieuwsbrief met een aantal
ingezonden stukken met als leidraad de wederwaardigheden rond het
coronavirus.
Steef van den Deijssel
Redactie Nieuwsbrief NTV
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Roland van der Hulst
Roland, een vriend die altijd voor iedereen klaar stond. Hij was erg gul
en leuk om mee op stap te gaan.
Als je met hem op straat liep, kwam je het eerste uur niet op de plaats
van bestemming. Hij kende iedereen. Hield een praatje met Jan en
alleman. Iedereen hield hem staande en vooral veel gein en lachen. Ik
heb meegemaakt dat we in Valencia een drukke straat moesten
oversteken en omdat niemand stopte, deed hij net of hij blind was en
stak gewoon over met zijn kruk recht vooruit. Dat was Roland ten
voeten uit.
Gema Sonneveld
In de jaren ‘90 zat hij in het bestuur van de NTV als contactpersoon
tussen bestuur, leden en clubs, dus als troubleshooter. En daar was hij
een kei in want door zijn vrolijke en vriendelijke uitstraling kreeg hij
iedereen rond de tafel en werden de problemen opgelost en uiteraard
afgesloten met een lekker glaasje.
Tijdens het klaverjassen haalde hij de meest gekke streken uit; een
keer bekeek hij zijn kaarten en scheurde ze doormidden met de
mededeling: hier kan ik niet mee spelen! Wij lagen in een deuk;
niemand kon ook echt boos op hem worden. Het waren ontzettend
leuke avonden ook nogal eens afgesloten bij Dolce Vita; dit was een
dancing voor ouderen en daar ging de pret verder!
Hij was ook een zeer goede bridger en heeft nog een aantal jaren de
bayucabridge oftewel kroegenbridge mee georganiseerd. Tot op het
laatst bleef hij vrolijke opmerkingen maken, jammer dat zo’n fijne man
zo vroeg overlijdt!
Mieke van der Waal
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Gedicht van Gerda van Rijn
De jaren 1940 - 1945 waren, let wel,
een periode van kommer en kwel.
Maar zelf een kind van twee,
maak je het niet zo bewust mee.
En dan die dag 5 mei,
alle mensen waren blij
en voelden zich vrij!
Maar dit keer voeren wij een andere strijd,
waar de hele wereld onder lijdt.
Ik wens voor alle mensen,
dat ze snel weer open gaan, DE GRENZEN!!!
― Ꝋ ― Ꝋ ―

Ina’s bevrijding 75 jaar geleden!
Bevrijdingsdag
Als jong meisje van 7 à 8 jaar woonde ik in Amsterdam-West. Aan het
eind van de oorlog was er niks meer. Toen ik op straat speelde, hoorde
ik dat de Canadezen al op De Dam waren. Ik wilde er heen, samen
met mijn moeder en broertje. Bevrijd!! Hoe voelt dat???
Helaas mocht ik niet van mijn moeder; mijn vader was nog ondergedoken. Gelukkig voor mij en mijn familie ben ik thuis gebleven. We
waren nog niet bevrijd.
Een andere herinnering is toen we echt geen bezetter meer hadden,
en dat zijn de bevrijdingsfeesten.
Bij mij in de straat werden voor de schooljeugd spelletjes
georganiseerd, zoals zaklopen en hardlopen.
Ja, hardlopen kon ik
wel. Met mijn lange, dunne benen werd ik vaak nummer één. En dan
kreeg ik een prijs! Een cadeau, zo maar. En dat was een puzzel.
Wat ging ik trots naar huis.... mijn pakje onder mijn arm geklemd.
Ina Volleberg
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Dirks bevrijding 75 jaar geleden!
In mijn woonplaats Heiloo in Noord Holland kwam het nieuws van de
capitulatie van de Duitsers in Wageningen druppelsgewijs binnen. Men
was nog bezig met overleven.
Bij mij thuis, ik was 6 jaar, lagen de suikerbieten en de kolen nog onder
mijn bed die mijn vader in West Friesland gehaald had. Men kreeg in
de gaten dat de bevrijding er was toen onze buurman plotseling thuis
kwam en vertelde dat zijn bewakers verdwenen waren. Hij was
opgepakt omdat hij de boom voor zijn huis omgehakt had om de
kachel te laten branden.
We hadden in ons dorp veel evacués uit Egmond aan Zee, die
werkloos het einde van de oorlog afwachten om weer naar zee te
kunnen. Zij vertrokken al zeer snel naar IJmuiden om te zien wat er
van hun schepen was overgebleven om zo snel mogelijk weer uit te
varen en weer vis op de markt te brengen. Dat kostte menig schipper
het leven omdat ze op een mijn liepen en zo nog oorlogsslachtoffer te
worden.
De razzia's begonnen om collaborateurs te arresteren en af te voeren
naar Hoorn De Krententuin. De vrouwen die relaties hadden met de
Duitsers werden ook opgepakt kaal geschoren en vastgezet in
Alkmaar.
Het openbare leven kwam weer op gang, we kregen weer
distributiebonnen die door het Nederlandse gezag werden verstrekt.
De scholen werden weer in orde gemaakt voor het doel waarvoor ze
gebouwd waren en ik mocht voor het eerst naar school. Kortom, men
probeerde het normale leven weer op te pakken.
Het meest tastbare van de bevrijding was de doortocht van de
konvooien Canadese en Engelse soldaten die ons de meest lekkere
versnaperingen toe wierpen. Luchtdroppingen door de Zweden met
voedsel pakketten o.a. heerlijk Zweeds wittebrood. De pakketten
werden verzameld en door de kruideniers verdeeld onder de gezinnen.
De eerste kranten verschenen weer, zoals Het Parool, De Waarheid en
Het Vrije Volk. Zij brachten het nieuws waar onze ouders op wachtten
Dirk Bruin
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Martins bevrijding 75 jaar geleden!
De Tweede Wereldoorlog werd 75 jaar geleden beëindigd in
Nederland. Ik was toen nog een kleuter in 1945 en woonde in
Papendrecht. Een dijkdorp in de Alblasserwaard langs de
rivier tegenover de stad Dordrecht.
Ons gezin woonde in een huis buitendijks, dus als het stormde en het
was ook nog springtij, dan liep de hele achtertuin onder water. Achter
het huis was een betonnen muurtje, waarin mijn vader schotten zetten
om het water te keren en zo het huis droog te houden. Als kind maakte
al dat water een grote indruk op mij. Bij de buren waren Duitse
soldaten ingekwartierd en daar kreeg ik wel eens een boterham van
als ik in de tuin speelde. Mijn moeder pakte die gauw af en schrapte de
boter eraf voor later gebruik. Schuin achter ons huis was het
pontonniersterrein aan de rivier de Merwede, eerst van het
Nederlandse leger, maar uiteraard nu in Duitse handen. Op dit voor mij
mysterieuze terrein aan de rivier stond een afweergeschut met een
hele lange loop om op de overkomende geallieerde vliegtuigen te
schieten. Als de sirene van het luchtalarm vlak bij ons huis af ging
moesten we allemaal in de kelder gaan zitten. Als klein kind maakte
het grote indruk op mij, niet alleen omdat je het kanon hoorde schieten,
maar vooral omdat de gespannenheid van mijn moeder voelbaar was.
In onze voortuin stonden twee hele grote kastanjebomen, die half over
de dijk groeiden. Over de dijk kwam al het verkeer, waaronder
legervoertuigen, paard-en-wagens of bakfietsen en karren. Soms
stonden de Duitsers met hun legerwagens te schuilen onder de bomen
tot de Engelse jachtvliegtuigen weg waren. Mijn oudere broertje en ik
vonden dat indrukwekkend, die grote dingen met mitrailleurs erop en
de rondscharrelende Duitse soldaten.
Mijn vader had ook een motorfiets, die altijd direct in de schuur gezet
werd. Vader werkte voor de waterleidingmaatschappij en met die motor
ging hij de werklui af die leidingen in de grond legden. Op een dag was
het zover de geallieerde troepen kwamen eraan. Over de dijk trokken
de Duitse soldaten weg, richting het oosten met allerlei voertuigen en
fietsen. Vader was ook thuis, want van werken kwam er niet veel,
hoorde ik later. Als kind mochten we het tuinhek niet uit, en we stonden
met open mondjes naar die lange optocht te kijken.
1/2
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Toen kwamen er Duitse soldaten de tuin in en vroegen naar
de motorfiets van vader. Vader had de motor gedemonteerd
en verstopt. Maar de Duitsers vonden de stukken en toen
werd de motor weer vakkundig door de soldaten in elkaar
gezet en gestart. Met twee man op de motor volgden ze als
een haas de wegtrekkende troepen achterna. Het staat me nu nog bij,
omdat mijn vader zo boos was en vloekte en “Rot Moffen” zei. De
vlaggen gingen uit en iedereen stond op de dijk te praten. Mijn moeder
had zelfs oranje sjerpjes voor ons gemaakt. Toen kwamen er weer
andere soldaten, maar die werden vriendelijk ontvangen. Mijn moeder
liep op alledag, maar als kind weet je dat niet. In mei 1945 werd mijn
jongere broertje geboren. De soldaten vroegen aan mijn vader hoe de
baby heette. Vader sprak ook Engels en zei Jan Pieter. How? Jee-Pie
zei mijn vader toen. De Canadezen verstonden Jeep, net zoals hun
legerjeeps in het Engels. Vanaf de bevrijding tot zijn dood in 2005 heeft
mijn broer(tje) nooit Jan of Pieter geheten, maar altijd “Jiepie”. Als
tribuut aan de bevrijding.
Martin Visser
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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Redds bevrijding 75 jaar geleden!
Mijn gedachten gaan terug naar mijn eigen bevrijding in april
1945. Ik was nog net geen 18 jaar, ontsnapt uit een Duitse
gevangenis,
(maar
dat
is
een
ander
stukje
bezettingsgeschiedenis), ik was ondergedoken op een
boerderij in het dorp Lettele bij Bathmen niet ver van
Deventer.
´t Was hard werken, vroeg opstaan, vroeg naar bed,maar je had wel
een tevreden gevoel en één positief gegeven, … eten in overvloed….
In het westen heerste er hongersnood en at men o.a. tulpenbollen…
Op zondag 9 april 1945 zou er een abrupt einde komen aan mijn
bestaan als boerenknecht. ´s Morgens vroeg was ik mij daar nog totaal
niet van bewust.
In de verte waren de kanonnen van de Burries, het Canadese
bevrijdingsleger, al goed hoorbaar. ´s Morgens waren we nog naar de
kerk geweest. Boer Zandbelt maakte zich bezorgd om zijn familie in
Bathmen en sprak toen de voor mij later zo desastreuze woorden:
“Ge moest maar eens naar mien familie in Bathmen gaon en ´s kieken
hoe ´t met der leu geet.”
Bathmen ligt 5 km verderop, ik vond het allang goed en welgemoed
ging ik op stap en trok mijn Rode Kruis outfit aan, die ik meegenomen
had. Witte overal, witte helm, een witte lap en een fietstasje met
E.H.B.O. spullen dat mij later het leven zou redden. Dit alles had ik
overgehouden als lid van de Rode Kruis transportcolonne tijdens de
“Slag om Arnhem”. De weg voerde door de weilanden, langs een beek,
op een soort jaagpad.
Bij Bathmen aangekomen dat vanaf mijn positie aan de andere kant
van het beek lag, keek ik naar de restanten van wat eens een brug
was. De Duitsers hadden het opgeblazen. Één draagbalk die van de
ene naar de andere kant liep, bleek nog intact. Vanaf die zijde kwamen
er plotseling een aantal Duitsers aanrennen die met het geweer in de
aanslag mij sommeerden over deze balk (die later nog een rol zou
spelen) naar hun zijde te komen. Ik werd naar hun commandant
gebracht (´n sergeant o.i.d.) die met getrokken pistool eerst wilde
weten of ik een spion was en toen ik hem zei dat ik lid was van het
Nederlandse Rode Kruis de voor mij historische woorden sprak:
“Sie bleiben hier bis die letzte Patrone verschwunden ist”, vervolgens
stapte hij op zijn motor, droeg het commando over aan een korporaal
en ging er vandoor. Dat was dat!
1/4
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Geniesoldaten van de Royal Canadian Engineers bouwen een Baileybrug
op de plaats van de vernielde Veerbrug in de Schipbeeksweg op 8 april
1945.

De verdedigers trokken zich terug in een boerderij die op deze plek
van cruciaal belang was en namen mij als gevangene mee. Het was
een handjevol Wehrmachtsoldaten en hun bewapening bestond uit één
pantservuist die eventueel zegge en schrijve 1 tank zou kunnen
tegenhouden en een geweer per man. Zij vormden de eerste stelling
om de Burries tegen te houden.
Ik moest mijn heil in een lage kelder zoeken die aan de bovenzijde een
enkel smal raam had. Dit lag aan de beekzijde waarvandaan de
Burries zouden komen, ook de deel met metershoge deuren lag aan
deze kant. Inmiddels was het middag geworden en het schieten en
kanongebulder nam toe. De angst en de spanning waren tastbaar, ook
bij de leden van het Herrenvolk. De aarde trilde van de
granaatinslagen. Op een gegeven ogenblik viel het mij op dat ik een
zoef-zoefgeluid tussen het kanongebulder door hoorde. Ik had geen
idee wat dat was. De gevangenen van de Hitler-ideologie waren
inmiddels zo timide geworden dat ook zij de kelder verkozen boven de
boze buitenwereld. Ik vroeg hen wat dat eigenaardige geluid
betekende en zij zeiden: “Das sind die Feuerwerfer, jetzt ist es das
Ende”.
2/4
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Onder deze spanning vond er een soort verbroedering plaats.
Een der soldaten haalde zijn portefeuille tevoorschijn en liet
mij foto´s zien van zijn vrouw en kinderen. De mannen
spraken over thuis en één zat er stil in een hoek en speelde
met zijn geweer. Van verdedigen was geen sprake. Om 5 uur
´s middags kwam de oorlog onze boerderij binnen. ´n Vlammenwerper
spoot een lading brandend kerosine of wat het dan ook wezen mocht
door het kelderraampje. In een fractie van een seconde gooide ik me
plat op de grond tegen de muur onder het raam en toen de vuurstoot
stopte, nam ik een sprint naar boven naar de deel. Dit werd een
verzamelpunt. De korporaal gaf ik mijn witte doek en daarmee ging hij
in een zijkamer voor het raam zwaaien als teken van overgave.
Meteen werd hij in zijn pols getroffen door een kogel. De
vlammenwerpers hadden inmiddels de boerderij in lichterlaaie gezet.
De enige mogelijkheid die nog openstond om te ontsnappen was door
de hoge deeldeuren richting de aanstormende dood. Een Duitser
schreeuwde mij toe dat er in het weiland links van de boerderij
loopgraven waren, daar rende ik naar toe en plofte in dit voor het
moment redding brengende gat in de grond.
De gewonde korporaal sprong er eveneens in en er volgden nog 2
anderen. Mijn Rode Kruis fietstasje kreeg zijn vuurdoop. Er zat een
snelverband in waarmee ik de korporaal kon verbinden. Toen dat
gebeurd was, gaf ik mijn witte lap aan een soldaat die hem aan de
bajonet van zijn geweer bond en zei: “Lenken Lenken”, hij klampte zich
met vuur aan deze handeling. Het oorlogsgeweld was
oorverdovend…… Opeens stond, in gebogen houding, een Duitser
boven ons putje die een handgranaat naar binnen wilde werpen. Hij
schreeuwde: “Lafaards, julie moeten vechten, niet overgeven!” De
dodelijk vermoeide soldaten in het schuttersputje schreeuwden terug:
“Ben je gek man, het is een Rode Kruis post” en daarmee werd ook dit
gevaar bezworen. Even later hoorde ik het bevrijdende: “Hands up,
come out!”. Je moet het meemaken om te beseffen wat er dan door je
heen gaat. In een mum stond ik buiten de loopgraaf. Voor de Duitsers
was hun oorlog afgelopen. Ik riep in mijn beste schoolengels dat ik lid
was van het Nederlandse Rode Kruis en door de Duitsers gevangen
genomen was. Dat vonden zij oké maar het had wel een staartje.
Een eindje verderop lag een gewonde Duitser die opgehaald moest
worden aan de kant van de weg die onder vuur lag. Waarom zouden
zij een eigen hospik inzetten als er toevallig een Hollandse Rode
Kruisman aanwezig was? Zij gaven mij een stretcher en een Duitse
Sanitäter mee en zeiden dat ik hem maar even op moest halen. 3/4
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Het gedaver was niet van de lucht. We gingen naar de zwaar
gewonde man, bonden hem op de stretcher en toen moest
het, godbetert, over de intact zijnde balk van de beek naar de
andere kant waar een jeep gereed stond om de gewonde
verder te transporteren. De stretcher paste precies op een
frame van de jeep. Ik zette mij naast de gewonde, de Canadese
chauffeur wilde wegrijden en ineens … een immens bulderende knal,
een Duitse granaat spatte boven ons hoofd uit elkaar. De jeep kreeg
de nodige treffers, 2 lekke banden, een doorzeefde benzinetank, de
Duitser die ik vast had, werd getroffen en was op slag dood. Als door
een wonder bleven de Canadese chauffeur en ik ongedeerd. De
Canadees schreeuwde “Down!” en drukte mij achter een boom tegen
de grond. Ik was even hospik geweest in een echte oorlog. Die nacht
verbleef ik tot op het bot vermoeid in een boerderij. De volgende dag,
10 mei, trok ik met het zegevierende Canadese leger Deventer binnen
en mocht er een heldenintocht meemaken.
Redd Saaltink

4/4

De Canadese bevrijders op doortocht door de Molenstraat in Bathmen
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Riens bevrijding 75 jaar geleden!
In 1944 was ik 8 jaar en op 11 september was bij ons eigenlijk
het begin van de bevrijding toen mijn woonplaats Breskens,
vissersdorp in West Zeeuws Vlaanderen, met ongeveer 2000
inwoners, werd gebombardeerd. De Duitsers waren op de
vlucht en probeerden met boten naar Vlissingen de Schelde
over te steken. Ze lieten alles achter zoals paarden en
wagens, fietsen en goederen op een stuk land net buiten het dorp. Ze
hanteerden wel het systeem van de verschroeide aarde. Alles in de
door hen gebruikte gebouwen werd vernield, handgranaten in de
kookketels van de centrale keukens en alles wat de vijand zou kunnen
gebruiken werd opgeblazen. Als kleine jongens stonden wij daar
gewoon naar te kijken.
Even voor de echte chaos begon waren er Duitse soldaten die spullen
uitdeelden aan de jeugd. Ik heb daar nog een mooie saxofoon en een
viool aan overgehouden met alles er op en aan. De saxofoon heb ik
nog verkocht voor 25 gulden aan een neef die in de fanfare zat en dat
was toen voor mij een aardig zakcentje. Na de oorlog heeft hij zijn hele
leven er nog opgespeeld.
Op het land met de achter gelaten spullen liep iedereen te snuffelen of
er iets van hun gading was Ik had net een zak suiker gevonden van
10 kilo en stond op het punt die mee naar huis te nemen maar
plotseling kwamen er veel vliegtuigen over en zag ik daar allemaal
zwarte dingen uitvallen. Dat bleken dus bommen te zijn en werd
daarmee een groot deel van het dorp plat gegooid met 184
burgerslachtoffers .
Ik ging met de bewoners onder de trap in het dichtstbijzijnde huis
schuilen. Het huis ernaast kreeg een voltreffer en de man van het
gezin dat daar woonde zat bij ons in de keuken met zijn rechterknie
bijna helemaal doormidden. Ik heb nog een theedoek om zijn been
gebonden om het bloeden te stelpen en heb de andere buren
gewaarschuwd. Ik kende de man want iedereen kende iedereen in het
dorp. Wellicht heb ik zijn leven gered want na de oorlog liep hij met een
houten been. Ik was toen 12 jaar maar in de oorlog deed je dat
gewoon.
Wij, mijn moeder en zes kinderen (mijn vader was in februari overleden
aan een longziekte), woonden aan het einde van het dorp, waar
weinig bommen waren gevallen. Wij hebben het allemaal overleefd
maar wel waren alle ramen aan diggelen.
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Toen het bombardement gestopt was rende ik naar huis en
moest over dode mensen en paarden springen die overal
bezaaid lagen. Aan de suiker heb ik niet meer gedacht!!
Het eerste wat ik deed was kijken of ons dak nog heel was,
want mijn moeder lag behoorlijk ziek op bed. Mijn zusjes
hadden haar bed bij het raam weggetrokken net voordat alle ramen er
uitvlogen.
Thuis zagen we veel licht- en zwaargewonde mensen voorbij komen,
die op de vlucht waren. Wij zijn toen ook 6 km lopend met het gezin
naar Groede gevlucht. Ik had bij een aannemer een platte kar met
twee grote wielen zien staan en die gewoon weggehaald. Thuis er een
matras opgelegd en daarop mijn moeder en met het
hoogstnoodzakelijke op pad gegaan. We mochten niet op de straat
want daar reden allemaal Duitse tanks en voertuigen. Naast de weg
lag een tramrails en moesten we met de kar over de bielzen, een
ellendige tocht.
Toen eerst bij een oom en tante gelogeerd maar die hadden ook vijf
kinderen. Later kregen we een etage van een herenhuis toegewezen
waar we vele mortierbeschietingen en V1’s hebben overleefd. Dikwijls
in een kleine kelder de nacht doorgebracht met 20 mensen met een
jampot met olie en een pitje erin als verlichting.
Op de zolder zaten drie ondergedoken Amsterdamse mannen en die
gingen ‘s nachts alle kapotgeschoten boerderijen af en kwamen met
vlees terug dat er zo uit de gesneuvelde koeien werd gesneden. Op
een keer kwamen ze terug met een ijzeren pan vol met klaargemaakte
koteletten, de lekkerste die ik in mijn leven heb gegeten want we aten
elke dag van de gaarkeuken. Ze deelden alles met ons, het waren toffe
jongens.
In oktober verscheen er ineens een legermotor met zijspan op het
dorpsplein met drie militairen erin. Dat waren de eerste Canadezen die
we zagen die kwamen waarschijnlijk onderhandelen met Duitsers om
zich over te geven maar dat mislukte. Iedereen moest op de vlucht, wij
met het hele gezin te voet 12 km door de vuurlinie met achter ons de
Duitsers en voor ons de geallieerden terwijl de kogels ons om de oren
vlogen. Als de mortiergranaten te dichtbij vielen, doken we met zijn
allen een droge sloot in. Overal lagen gesneuvelde soldaten die dan
met een jeep werden opgehaald.
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Uiteindelijk kwamen we heelhuids aan in Indijken wat al bezet
was door de Canadezen. We werden opgevangen in een
grote loods en voor het eerst na jaren,kregen we echte thee
met melk, de lekkerste thee die ik ooit heb gedronken en ook
chocolade en grote witte boterhammen en beleg. Voor de
mannen waren er echte sigaretten. Een herinnering voor je hele
verdere leven.
Wij konden daar niet blijven natuurlijk en dus moesten een plaats in
Oost Zeeuws Vlaanderen opgeven waarheen we geëvacueerd zouden
worden en werden ondergebracht bij mensen die zich opgegeven
hadden dat ze wel evacués wilden helpen en zo kwamen we in
Zuiddorpe terecht, een dorp waar het leek of de tijd was stil blijven
staan.
Mijn oudere broer en ik kwamen bij een kolenboer terecht, mijn
moeder met de jongste zoon bij het hoofd van de lagere school en de
drie andere zusjes weer bij andere mensen. Later kregen we een
huisje toegewezen van een NSB’er die in een kamp gevangen zat. Ik
heb er mijn laatste jaar op de lagere school afgemaakt maar als enige
niet-katholiek tussen allemaal katholieken was geen pretje. Veel
pesterijen en erger. Wel heb ik de hele schoolbibliotheek uitgelezen,
zes boeken per week was heel gewoon. Uiteindelijk zijn we toch pas
na anderhalf jaar weer in Breskens terug gekeerd en kwamen in een
noodwoning terecht.
Een feestelijke bevrijding was het voor ons dus niet. Er was toen nog
geen trauma begeleiding maar we hebben het toch allemaal gered, we
moeten geestelijk wel heel sterk geweest zijn..
Rien Versprille
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Hermans bevrijding 75 jaar geleden!
Toen ik 5 jaar was ging ik naar het kleuterschooltje met 6
andere kinderen in een privéhuis bij een aardige mevrouw.
Lesgeld 5 kilo aardappelen per week. In september 1944 kon
ik niet naar een basisschool want daar woonden 60
oosterburen (moffen). Ik ben op de kleuterschool gebleven
en leerde lezen en schrijven.
9 mei 1945 stond mijn oom Arnold, de jongste broer van mijn vader
(ook Herman) voor de deur. De vreugde tussen die twee was groot
want zij hadden elkaar 5 jaar niet gezien. Arnold was in 1940
opgeroepen voor de militaire dienstplicht en werd gestationeerd aan de
Duitse grens. Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, is hij
teruggetrokken naar Duinkerken en op de boot naar Engeland gestapt.
Arnold heeft 2 jaar in Suriname gediend, is teruggegaan naar
Engeland en werd in de Irene Brigade ingedeeld (1200 man).
Arnold had een zware Amerikaanse motor, ik mocht mee op de tank en
bij de eerste bocht zat mijn vinger tussen het stuur en de benzinetank.
Gegild als een speenvarken. Vanaf de dag dat Arnold bij ons aankwam
heb ik niet meer buiten gespeeld. Hij had 3 weken verlof en bleef bij
ons logeren. Mijn vader en Arnold hebben deze tijd gebruikt om over
de oorlog te praten en ik zat erbij en hing aan hun lippen. Wat een
spanning!
Toen Arnold over Suriname begon vroeg ik wat dat was. Toen het een
land bleek te zijn wilde ik weten waar het lag. De atlas werd erbij
gepakt en mijn bewondering voor Arnold die zoveel reizen had
gemaakt steeg met de dag.
Mijn vader vertelde over de oorlog in Holland waarvan Arnold niets
wist. En Arnold vertelde over de oorlog van Normandië tot Breda. Daar
ontmoette hij een aardige verpleegster en een gelukkig huwelijk was
het resultaat.
Door de verhalen van Arnold en mijn vader kreeg ik grote
belangstelling voor geschiedenis. Toen ik 30 jaar was ben ik aan de
studie geschiedenis begonnen.
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Ik kreeg van Arnold een dubbelloops jachtgeweer (weliswaar
zonder patronen) om mee te spelen. Door mij bijna niet te
tillen. Er zaten 2 trekkers aan en de loop moest eerst geknikt
worden voordat hij bij wijze van spreken kon schieten. Ik
speelde er buiten mee maar als jongetje van 7 had ik niet de
kracht om de loop te buigen. Dit moest Arnold doen. Ik trok 2 keer aan
de trekker, dan hoorde je pang pang. Vervolgens riep ik keer op keer
Arnold om de loop weer te buigen en dan was het weer pang pang. Dit
uiteindelijk tot vervelens toe van Arnold.

De streken van Arnold
Tijdens zijn verblijf bij ons klaagde mijn moeder “we hebben niet zoveel
te eten”. Daar wist Arnold wel wat op. Ik vermoed dat hij terug gereden
is naar de kazerne in Bussum waar hij gestationeerd was. Hij kwam
terug met een klein vrachtwagentje vol met hoge blikken met brood,
boter, suiker, jam, roomboter, havermout. Mijn moeder riep de buren
en dat ze schaaltjes mee moesten nemen. Alles werd gedeeld. De
blikken waren zo leeg. Toen maakte Arnold de opmerking tegen mijn
vader “Hoe kom ik nu van die auto af”. Daar wist mijn vader dan wel
weer wat op.
Ik heb de bevrijding als heel spannend ervaren!
Herman Volleberg
2/2
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Functionarissen

Advertenties

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

Barbeheer

Ad de Waal
barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek

Carola Gleichman..................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 Deijssel
redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer

Hans Geene
webmaster@ntvdenia.com
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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
mei/jun
jul
aug
sep/okt
nov/dec

Henk Blankespoor
Wilma vd Linden
Willem van Buuren
Hans Reedijk
Ronald Ootjers
Rob Quispel

Den Haag
Steenwijk
Oosterbeek
Kwadijk
Zaandam
Amersfoort

Wilt u meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig, bel dan met:

Derk Rozema:
Bram Gerth:

tel. 686 717 454
tel. 684 452 491
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Beste NTV-leden,
We zitten allemaal binnen dus ga ik wat recepten geven om koekjes en
dergelijke te bakken. Leuke bezigheid en niet op de laatste plaats voor
de kinderen. Het zijn hele oude recepten maar niet minder goed uit de
tijd dat ik nog banketbakker was. We zullen allemaal wel een beetje
gehamsterd hebben en dus veel ingrediënten in voorraad. Ik maak het
niet te moeilijk.
Veel plezier.
GOUDSE MOPPEN
150 gr. witte basterdsuiker (Nederlandse supermarkt) mengen met 300
gr. Roomboter; heeft u geen basterdsuiker neem dan gewone fijne
witte suiker.
Daarna 400 bloem en rasp van 1/2 citroen erdoor kneden. Maak 2
dikke deegrollen en rol ze in witte suiker. Snij nu schuin 2 cm. dikke
plakken, leg deze op een bakplaat met bakpapier en bak ze op 170
graden lichtbruin.
EEN TWEE DRIE DEEG? (Zanddeeg)
Voor appeltaart, koekjes en taartbodems maken we dit deeg.
200 gr. Basterdsuiker, 400 gr. roomboter en 600 gr. Bloem. Beetje
bicarbonaatpoeder (apotheek), ook wel maagzout genoemd. Eerst een
tijd koelen, doorkneden en uitrollen met wat bloem op de werkbank en
op het deeg. Koekjes uitsteken 1/2 cm dik en bv. voor gewone koekjes
met een steker of omgekeerd kopje.
EIERKOEKEN
Bakkers gebruiken hier ammoniakpoeder in maar kan ook met
citroenrasp. 2 eieren, 200 gr. Suiker, 2 zakjes vanillesuiker, 150 gr.
melk, 50 gr. maizena. Klop de eieren, vanille en suiker op een zacht
vuurtje, beetje warm. Verwarm de melk (niet te warm) en meng met de
eimassa en dan de bloem, citroen en maizena erbij. Leg twee eetl. per
koek op bakpapier 15 cm uit elkaar. Spreid het deeg een beetje uit
maar let op, het deeg loopt vanzelf ook een beetje uit. Bak op ong.180
graden in ± 10 min. lichtbruin. Lekker bij het ontbijt of tussendoortje.
1/2
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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 bridgeactiviteiten 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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RECEPT van de maand, Rien Versprille
NIEUWJAARS- OF SUIKERWAFELTJES
250 gr. Bloem, 125 witte basterdsuiker, 125 witte suiker, 125 gr.
Roomboter, 1 pond vanille suiker, 2 eieren. Meng boter en suiker en
dan de eieren daarna de andere ingrediënten.
Koelen, dan even doorkneden en uitrollen met wat bloem 1/2 cm dik
en steek er koekjes uit van ong. 7-8 cm middenlijn. Deze koekjes
moeten eigenlijk gebakken worden in een fijnmazig wafelijzer maar kan
ook op bakpapier in de oven. Maar maak dan op elk koekje een
ruitfiguur o.i.d. Oven op 180 graden.
BOTERCAKE
Klop 4 eieren met 200 gr,suiker heel luchtig, meng met rasp v.1 citroen
200 gram KOKENDE roomboter ,voorzichtig, en dan 200 gr gezeefde
bloem luchtig doorspatelen. In ingevet bakblik wat voor 2/3 gevuld
moet zijn, met op de bodem bakpapier, afbakken op 170 graden
ongeveer 45 min.
CRÈME AU BEURRE
Maak eerst banketbakkersroom. Meng 4 dooiers met 80 gr. Suiker, 30.
gr. maizena, 2-3 zakjes vanille suiker en 25 gr. boter. Kook 400 gr.
melk en voeg een beetje kokende melk bij de eiermassa en voeg bij de
kokende melk en laat even doorkoken en afkoelen met pl. folie erop.
Klop roomboter heel luchtig en klop hierdoor twee keer zoveel de
banketbakkersroom. Om mokkacreme te maken mengen met een
beetje in heet water opgeloste Nescafé wat met de staafmixer
opgeklopt kan worden!
Succes en eet smakelijk,
Rien
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Clubleiders

Biljart

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

Workout/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
addewaal46@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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Bijlage
Corona wederwaardigheden

Voedselbank
Zoals de meesten van u weten, zijn een aantal van onze leden zeer
actief betrokken bij de voedselbank van de Baptistenkerk in Denia.
Ook brengen leden regelmatig voedselpakketten, kleding e.d. naar
deze kerk. Onze NTV geeft eveneens regelmatig vanuit de post ’goede
doelen’ een bedrag aan deze kerk voor de voedselbank.
Een van onze leden, die o.a. de logistiek regelt voor de uitgifte van
deze voedselbank belde mij met een vraag om hulp.
Sinds de lockdown wordt de kerk bedolven onder hulpvragen. Zo
worden nu al dagelijks 40 pakketten uitgegeven en zijn reeds 109
gezinnen, die in 1 klap werkloos raakten als gevolg van het
coronavirus, afhankelijk van steun van deze kerk.
Een ieder die zich het lot van al deze mensen aantrekt en het worden
er dagelijks meer kan (natuurlijk geheel op vrijwillige basis) een
bijdrage storten op het rekeningnummer van de kerk:
Asociacion Extiende tu mano. Com. Valenciano
ES2821002918680200182322
N.B. Ook hard nodig zijn houdbare producten, zoals rijst, bloem, pasta,
tomatenpuree, e.d. Iedere ochtend is de kerk (Calle Patricia
Ferrandiz,vlakbij het voormalig busstation) geopend, zodat u een
pakket zou kunnen afgeven, nadat u een boodschapje zou hebben
gedaan....
Laten we ze niet in de steek laten!
Met vriendelijke groet,
Hanka van der Flier

Een virus, wie had gedacht dat dit zoveel zou aanrichten .
Je hele leefomstandigheden op zijn kop en daar is nog steeds het
einde niet van in zicht.
Wat dit virus veroorzaakt is allemaal zo onwerkelijk. Maar het is de
realiteit.
Zelf ga je allerlei dingen ontdekken waar je normaal geen tijd meer
voor dacht te hebben.
Er wordt weer rond de tafel gezeten met een potje scrabble of een
ander spelletje.
In huis allerlei dingen opruimen waar je anders eigenlijk niet zo’n zin in
had.
Leuk om berichten te krijgen van oud-collega’s en vrienden uit
Nederland met de vraag hoe het met je gaat.
Er wordt onder de leden van de N.T.V ook gezellig gecommuniceerd
met filmpjes en men ontplooit creatieve activiteiten.
Zo gek allemaal nog niet.
We hopen dan ook dat iedereen gezond door deze periode heen komt.
Alice Rekkers (bestuurslid)

Onze terugreis naar Nederland.
Na de hectische terugtocht richting Valancia vanuit Portugal nadat
onze terugvlucht door Vueling was geannuleerd, konden wij na drie en
halve uur in de rij gestaan te hebben als Nederlanders alleen maar
een vlucht richting Holland boeken. Na onze geannuleerde terug
tickets getoond te hebben en bellen van de TAP medewerkster
met ???? mochten wij toch alsnog mee met de vlucht richting Valencia
die over een goed uur zou vertrekken. Eenmaal in Denia werd ons al
spoedig duidelijk dat de autopuzzeltocht en ook de pubquiz niet
zouden doorgaan. Omdat wij ons wel erg opgesloten voelden en het er
naar uitzag dat de situatie in Spanje niet op korte termijn zou wijzigen
hebben wij besloten eerder terug te gaan richting Nederland. Na het
uitdraaien van het terugreisformulier van de Nederlandse Ambassade,
zie NTV mail van 18 maart. Hebben wij ook de doorrijformulieren voor
Frankrijk uitgedraaid https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-dedeplacement-professionnel. Onderste vakje aankruisen en eronder
zetten “retour aux Pays-Bas”.
Wij vertrokken dinsdags om 7 uur en zijn richting Frankrijk gaan rijden
via Zaragoza, Pamplona, Biaritz, Bordeaux, daarna de N10 tot La
Tatre. Daar overnacht in Hotel Les Pins.

Wij wisten dat als wij een hotel vonden om te slapen deze alleen een
slaapplaats mochten aanbieden, dus zelf enkele piza’s gebakken,
broodjes met beleg en heel veel water voor onderweg. In Spanje
konden wij niet bij ieder benzinestation van het toilet gebruik maken,
kijkuit naar stations waar veel vrachtwagens stoppen. Aan de grens
controle, maar wij mochten gelijk doorrijden. Ook onderweg een
afzetting van de autobaan en wederom werden wij niet gecontroleerd.
Bij de Franse benzinestations en parkeerplaatsen waren de toiletten
geheel of gedeeltelijk open. Ook kom men daar koffie uit de automaten
etc. kopen, zelfs kant en klaar maaltijden voor de
vrachtwagenchauffeurs.
Aan de Frans/Belgische grens wederom een versperring en ook daar
mochten wij gelijk doorrijden. In België was het wel gelijk veel drukker
met personenauto’s en bij de grens met Nederland stond een file van
minstens 10 km vrachtverkeer. Personenauto’s konden gewoon
doorrijden tot bijna aan de grens en ook daar werden wij niet
gecontroleerd. In Nederland gelijk weer de bekende verkeersdrukte en
wennen aan de maximum snelheid van 100 km op de snelwegen.
De eerste dag waren wij om half 7 in La Tatre. De volgende dag ook
weer om 7 uur de weg op en om 18.45 waren wij in Almelo (thuis). De
buurvrouw had eten en drinken voor ons in de koelkast gezet.
Jan en Disje Spoor

Plotseling was de vakantie voorbij! Terug in Waarland
Februari en maart lekker vakantie in ons huis in Adsubia Pinos,
Spanje! Wat was het heerlijk weer. Veel zon en heerlijke temperaturen
voor een actieve invulling. Veel gewandeld door de prachtige omgeving
van Pego en Denia, heerlijk uit eten met vrienden, een midweek naar
Madrid. En natuurlijk ook: heerlijk wandelen met de wandelclub onder
leiding van Cor. Op woensdag koffie / broodje haring op de club en
daarna een stukje hardlopen of wandelen langs de kust. Voor het eerst
ook deelgenomen aan de biefstuk/zalm maaltijd door Hanneke en haar
hulpploeg (heerlijk en gezellig!). Ook stond de autopuzzeltocht nog op
ons lijstje voordat we weer terug naar Nederland zouden gaan, net als
een bezoek aan Valencia.
Maar toen was daar op vrijdagavond plotseling het bericht dat de
restaurants met ingang van zaterdag dicht zouden moeten blijven in
Spanje. Zaterdag(middag) 14 maart het bericht dat er in Spanje een
noodwet aan zat te komen. Wat, waarom, wanneer? CORONA was in
een keer ons leven binnen gedenderd.

Na onze eerste reactie van ’t zal wel meevallen, hiér is toch nog niet zo
veel aan de hand? ANWB bellen: leverde ook niets nieuws op. Maar al
ras werd ‘t serieuzer: Spanje zou dicht gaan ingaande maandag 16
maart 8.00 uur en dat zou geen picknick worden! Wat te doen?
Uiteindelijk besloten we om meteen in te pakken en weg te gaan, terug
richting Nederland. Rond 18.00 uur was de auto ingepakt en het huis
aan kant en afgesloten en kon de reis beginnen. Ondertussen hadden
we contact gelegd met vrienden in Zuid Frankrijk (in de buurt van
Toulouse) en afgesproken dat we daar zouden overnachten. Geplande
aankomst 3.30 uur, dus midden in de nacht. De reis over de AP-7 ging
voorspoedig. We waren echt niet de enigen die de beslissing hadden
genomen.
Veel campers gingen ook die kant op. En, inderdaad, zondag rond
3.30 uur kwamen we aan op de ‘Cote de Fumel’ alwaar we het bed in
konden duiken in de gite ‘Tournesol’. De volgende ochtend werden we
door onze vrienden liefdevol ontvangen met ontbijt en prachtig weer.
Al snel kwam ter sprake hoe de situatie in Frankrijk er voor stond. Nog
niet zo duidelijk. Wel waren ook in Frankrijk inmiddels cafés en
(weg-)restaurants dicht. We besloten om de zondag nog lekker een
dagje bij onze vrienden te blijven en maandag door te reizen naar
Nederland. Het werd maandag weer een voorspoedige reis door
weinig verkeer en goed weer. In Parijs toch nog een korte file, maar
verder geen oponthoud. En maandag rond 22.00 uur waren we weer
thuis in Waarland! Twee weken eerder dan de bedoeling was. En wat
bleek? Maandagavond ging ook Frankrijk op slot en in Nederland
werden ook de eerste landelijke maatregelen afgekondigd.
Het gaat overigens prima met ons. We zijn gezond en houden ons aan
de C-voorschriften (1,5 m afstand, zoveel mogelijk thuisblijven, handen
wassen). Ons bedrijf (groepsaccommodatie) ligt stil. Alleen de
annuleringen vragen enige aandacht. De tijd gebruiken we verder voor
onderhoud en reparaties.
Wel voelen we ons een beetje schuldig dat we het mooie weer mee
naar Nederland hebben genomen, sorry daarvoor 😊.
We hopen dat het jullie ook goed gaat ondanks de strenge lock down
in Spanje. Blijf gezond en houd moed. Wij hopen medio oktober weer
die kant op te kunnen komen in een hopelijk weer enigszins
genormaliseerde situatie. Tot ziens!
Eef van Leeuwen (+31683095601) leefvle@gmail.com
Silva Meester (+31630904162) silvameester@gmail.com

