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Van de Voorzitter
Na een  behoorlijk  nat  voorjaar  is  de  zomer  gestart  met  een  vrolijk
zonnetje.  Het  is  voor  de voorzitter  altijd  een  leuke  taak  om iets  te
schrijven  aan  alle  leden  en  elke  keer  denk  je,  waar  zal  ik  over
schrijven? De deadline voor het inleveren van de kopij is er toch altijd
weer snel. 

Nu kan ik positieve berichten schrijven, de Casa Holanda is weer open
en de dames van de bibliotheek zijn weer aanwezig, zodat we weer
nieuwe boeken kunnen ophalen. Ook de visboer is weer aanwezig en
met de Hollandse nieuwe haring.

Wat wel heel leuk was in de afgelopen periode dat we ontdekten dat
we kwaliteiten hadden die we waren vergeten. Zo zag ik dat één van
de leden haar kookkunst weer had herontdekt en anderen hun hobby
weer oppakten. Zelf heb ik mijn huis maar eens goed opgeruimd en
schoongemaakt. We onderhielden contacten om te even te praten en
hebben elkaar leren waarderen en elkaar kunnen helpen.

In de Nieuwsbrief van juni hadden een aantal oudere leden hun best
gedaan  om  een  mooie  tekst  te  schrijven  over  75  Jaar  Bevrijding.
Fantastisch om te lezen en heel interessant. 

We mogen elkaar dan wel niet omhelzen maar wat is het fijn om elkaar
weer te ontmoeten op het terras van de Casa. Via de telefoon of kleine
berichtjes via de app is toch anders. 

Een vereniging is toch een plek waar je mensen ontmoet. Wanneer je
lid bent van onze vereniging zijn er zoveel mogelijkheden waaraan je
kunt deelnemen. We gaan weer zo snel mogelijk nieuwe evenementen
starten. Iedereen die ideeën heeft, schroom niet en help mee om iets
te organiseren. 

Ik wens iedereen een fantastische zomer en tot ziens in de Casa! 

Annelies Akkerman

Voorzitter

http://www.ntvdenia.com/


Van de bestuurstafel

Op 27 juni 2020 is er een informatie bijeenkomst georganiseerd door 
het NTV Bestuur. Aanwezig waren 41 NTV leden en het huidige NTV 
Bestuur.

De Voorzitter, Annelies Akkerman heeft het huidige NTV Bestuur 
voorgesteld:
Annemieke Maas, Interim Vicevoorzitter, 
Willem Pakvis Interim Secretaris
Thea de Boer Interim Penningmeester
Ad de Waal Lid  Bar- en Technischbeheer 
De 5 afgetreden bestuursleden waren als gast uitgenodigd omdat zij op
eigen  verzoek  geen  lid  meer  zijn  van  de  NTV.  Via  een  e-mail
verzonden  door  Hanka  van  der  Flier  hebben  zij  aangegeven  niet
aanwezig te zullen zijn om moverende redenen. 

Er werd een vraag gesteld wat het karakter is van deze bijeenkomst,
omdat  dit  onduidelijk  was.  De  voorzitter  legde  uit  dat  het  een
informatieve bijeenkomst voor de leden is en geen ledenvergadering.
Door het Bestuur is besloten om een informatieve bijeenkomst op korte
termijn te houden vanwege de vele vragen die de leden hadden en dit
niet  te laten wachten tot  de aangekondigde ledenvergadering in  het
najaar. 

Verder waren er een aantal sprekers die allemaal op- en aanmerkingen
hebben gemaakt over de toekomst van de NTV Denia en over het NTV
Bestuur dat van 1 maart tot 30 mei het bestuur heeft gevormd. Helaas
was het niet altijd mogelijk om op alle vragen een antwoord te geven,
omdat  in  die  periode  van  de  vergaderingen,  waarbij  alleen  de
afgetreden  bestuursleden  aanwezig  waren,  geen  verslagen  en/of
notulen zijn gemaakt.

Er  zal  nog  een  volledig  verslag  van  deze  informatie  bijeenkomst
worden gemaakt en via de e-mail aan de leden worden verstuurd.

Willem Pakvis
Interim Secretaris



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: 29 juli 2020

De Nieuwe
Normaliteit

in de
Casa Holanda

Met dank aan de vrijwilligers die zich inzetten
voor de bemanning van de bar en bibliotheek maar ook voor onze 
veiligheid.

HITTETIPS, zorg voor jezelf!
 Drink voldoende

Ook als je geen dorst hebt, moet je veel drinken. Bij voorkeur koel 
water, thee of koffie. Drink liever geen alcohol.

 Vermijd zware inspanning
Houd jezelf koel door uit de zon te blijven en lichamelijk inspanningen 
in de middag te vermijden.

 Check je medicatie
Sommige medicijnen beïnvloeden je temperatuurregulatie. Controleer 
de bijsluiter en overleg met je huisarts of apotheek of je voor jouw 
medicatie specifieke voorzorgsmaatregelen bij hitte moet treffen.

 Verkoel jezelf
Houd je polsen onder stromend water of zet een ventilator aan. 
Wanneer je een ventilator gebruikt, doe dat dan alleen binnen één 
huishouden en zet ook een raam open om verse lucht toe te laten.

Ben je (over)verhit, voel je je niet goed of maak je je zorgen? Neem 
dan contact op met je huisarts. Bron: Rode Kruis



RECEPT van de maand, Rien Versprille

MOSSELEN A L’ESCARGOT
Kook 1 kg. mosselen op de bekende wijze
met  ui,  prei,  peterselie,  peper  en zout  en
een  scheut  witte  droge  wijn,  klontje
roomboter en paneermeel.
Leg in platte schaaltjes mosselschelpen met
een mossel erin.

Per persoon 1 schaaltje met 8 à 10 stuks.
Maak escagotboter; 2 knoflooktenen, sjalotje of ui, ½ bosje peterselie;
dit  alles  heel  fijn  hakken  en  vermengen  met  200  gram  gesmolten
roomboter  peper  en  aromazout.  Voor  meerdere  personen  de
hoeveelheden aanpassen.
Verdeel de boter over de mosselen en laat 5 minuten gratineren in hete
oven of onder de grill. Serveer met stokbrood en een glas witte wijn. In
de supermarkt zijn kant en klare mosselen diepgevroren te koop.

ZALMSOEP
Fruit een fijngesneden ui in wat roomboter
en voeg er 100 gr. tonijn uit blik bij en maak
alles fijn en voeg 2 eetl. bloem toe.
Even  roeren  en  garen  en  voeg  dan  ¾ l.
visbouillon,  gemaakt  van  een
visbouillonblokje, erbij  en een scheut melk
en  slagroom  zo  uit  het  pakje.  Voeg  wat
verse  gehakte  dille  of  gedroogde  toe
(tomillo).  Laat  even  koken  (goed  op  de
bodem roeren met garde) en giet door een
zeef.

Snij 100 à150 gram gerookte zalm in reepjes en voeg toe.
De soep een poosje de tijd geven om de rooksmaak van de zalm in te
laten werken.  Opdienen in  koppen bestrooid met gehakte peterselie
met stokbrood en allioli.

Succes en eet smakelijk,
Rien


