OKTOBER 2020

9 oktober Día de la Comunidad Valenciana

12 oktober Día de Hispanidad

Klik op: https://www.binckspanje.com/kansen
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OKTOBER 2020
43e jaargang nr. 8
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
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

Willem Pakvis ...............617 946 211
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester

Thea de Boer ...............+31 646 159 359
penningmeester@ntvdenia.com

Lid Bar- en Technisch
beheer

Ad de Waal....................669 251 038
barbeheer@ntvdenia.com
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Van de voorzitter

Beste Leden,
De zomer is weer voorbij, nu op naar de herfst.
Ik hoorde vandaag een opmerking, het is beter aan de toekomst te
werken dan de tijd te besteden aan het verleden. Dat is natuurlijk
makkelijk gezegd maar ik weet zeker dat er leden zijn die zich
afvragen hoe het in de komende tijd met de vereniging zal gaan tijdens
het Nieuwe Normaal.
Wij zullen dus aan de toekomst werken en problemen zullen we zeker
tegenkomen en daar zullen we een oplossing voor moeten vinden.
Geen makkelijke taak en wij als bestuur zouden het graag ook anders
willen.
Gelukkig hebben we veel leden die ons blijven ondersteunen om er
iets leuks van te maken. Ook hebben we de afgelopen maanden
nieuwe leden mogen begroeten en ik hoop dat u zich snel bij ons thuis
zult voelen.
Ondanks dat we te maken hebben met het virus proberen we toch
activiteiten te organiseren die voldoen aan de richtlijnen. De activiteiten
zullen zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden. Het blijft altijd
mogelijk dat de activiteit geen doorgang kan vinden door eventuele
veranderingen aan de regelgeving.
In mijn vorige voorwoord schreef ik dat het bestuur geen politieagent
wil zijn maar alstublieft accepteer de regels die door de overheid zijn
bepaald. Mocht u zich niet veilig voelen hoeft u niet mee te doen met
de activiteiten en daar hebben we alle respect voor.
Wel is het echt heel erg belangrijk om ons aan de regels te houden.
Ik begrijp dat het lang duurt en dat we allemaal moe zijn om met het
virus om te blijven gaan. Laten we proberen om elkaar te helpen, zodat
we door deze moeilijke periode heen komen.
Annelies Akkerman
De Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Beste Leden,
Het Bestuur heeft in de bestuursvergadering besproken hoe we in
deze Corona periode binnen de vereniging nog meer activiteiten
kunnen aanbieden en zal met de clubleiders overleggen over de
mogelijkheden. Het is belangrijk dat de leden zich veilig kunnen voelen
tijdens de uitvoering van deze activiteiten.
De Casa is open van 11:00 tot 13:00 uur tijdens de inloop op de
woensdagen. Het klaverjassen is weer gestart op de dinsdag op het
buitenterras van de Casa.
De leiders van de Wandelgroep en Hobbyclub hebben de activiteiten
tot nader order uitgesteld.
Nu gaan we proberen om verder uit te breiden met die activiteiten die
ook mogelijk kunnen zijn.
Ter tafel kwam ook nog hoe om te gaan met de leden die vergeten om
afstand te houden en mondkapjes te dragen. Hierdoor voelen
sommige leden zich erg onveilig en blijven weg uit de Casa. Dit kan
echt niet, iedereen moet zich in de Casa veilig kunnen voelen!
Een belangrijke oproep aan de leden; wilt u uw contributie 2020, indien
u deze nog niet heeft betaald, overmaken op de NTV Bankrekening bij
Ibercaja onder
IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614 BIC: CAZRES2Z.
U wilt toch ook het voortbestaan van de vereniging ondersteunen?
1/2
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Van de bestuurstafel

(vervolg)

We hebben bezoek gehad van de lokale politie, dit was in verband met
de overhangende bomen boven het afwateringskanaal. De gemeente
Dénia dacht dat de NTV eigenaar is van het gebouw. We hebben deze
klacht doorgegeven aan de rechtmatige eigenaar, Kees van Eck.
Het Bestuur zoekt nog leden die willen helpen om de activiteiten van
de Evenementen Commissie weer op te starten.
Willem Pakvis
NTV Secretaris
2/2

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
november
december

Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
28 oktober
4 november
25 november
2 december
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Hallo Wandelaars,
Normaal zouden wij half oktober weer beginnen met
onze wandelingen. Helaas hebben wij, de voorzitter
van de NTV en ikzelf als wandelleider, besloten om
de wandelingen i.v.m. het Covid 19 virus tot
minstens 1 januari 2021 uit te stellen.
Als er gedurende de volgende maanden zich verbeteringen voordoen
kunnen we uiteraard zien of we wel weer kunnen wandelen. Wat er
daarna gebeurd zien we dan wel maar rekenen op een nieuwe start.
Wij hopen u allen toch wel zo snel mogelijk weer te ontmoeten.
Voor opmerkingen, ideeën en vragen kunt u altijd bij mij terecht.
Met wandelgroeten,
Cor
Tel 679 093 778 of 917 610 938

Donderdag 29 oktober 11:00 uur
Workshop herfststukjes maken op
de Casa
Donderdag 29 oktober organiseert Marie-Louise Kersbergen een
workshop herfststukjes maken voor de NTV-leden.
Wat moet je zelf meenemen: wat groen uit de tuin, een mesje en een
schaar.
De kosten zijn € 5,00.
Er is plaats voor maximaal 15 leden. Wees dus snel met aanmelden
als je mee wilt doen. Je kunt je (ook digitaal) inschrijven bij gastvrouw/
penningmeester Thea de Boer,
e-mail: penningmeester@ntvdenia.com
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Ter informatie
De SNBN is een stichting die zich inzet voor Nederlanders die in het
buitenland wonen. De stichting geeft uitleg over diverse onderwerpen
waar Nederlanders in het buitenland mee te maken kunnen hebben en
zet zich in voor de belangen van deze Nederlanders.
Onderaan drie onderwerpen uitgelicht die wellicht van nut kunnen zijn
voor de residenten in Spanje. Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje
nemen op hun website: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/
Redactie Nieuwsbrief

SNBN

Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is opgericht in
2019 en heeft als doel de belangen van de Nederlanders buiten
Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen.
We bestaan als bestuur volledig uit vrijwilligers. Wij wonen zelf
verspreid over de hele wereld en lopen op de één of andere manier in
het buitenland tegen (Nederlandse) obstakels aan. Dit is bijvoorbeeld
op het terrein van nationaliteit, pensioen, Nederlands onderwijs,
paspoorten en deelname aan verkiezingen.
We willen samenwerken om daar verbetering in te brengen. We zien
goed contact met de politiek als de beste manier om de belangen van
Nederlanders in het buitenland te behartigen. Voor de politiek zijn we
vraagbaak en aanspreekpunt, voor Nederlanders buiten Nederland zijn
we de brug tot inspraak en verandering in politiek Den Haag.
De SNBN zoekt daarom actief de samenwerking en de link met Den
Haag op. Meer weten? Ga naar de website:
https://www.nederlandersbuitennederland.nl/
Stemmen vanuit het buitenland
Pensioenkwesties
DigiD aanvragen vanuit het buitenland
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Covid 19 Persoonlijke maatregelen

Vanaf dinsdag 18 augustus 2020 is het roken van tabak of
gelijkwaardige producten verboden op de openbare weg, terrassen en
stranden. Ook is het roken verboden buitenshuis zolang de minimale
afstand van 2 m niet in acht kan worden genomen.
Resolutie van de Conselleria de Sanitat.
En vergeet niet dat u het masker ook moet dragen tijdens wandelingen
op het strand in het geval de veiligheidsafstand niet kan worden
gegarandeerd.
In de horeca en catering inrichtingen en diensten is de maximale
bezetting 10 personen per tafel of groepering van tafels
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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:
966 467 008
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Op reis in Spanje
Voor meer informatie kijk op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies
Bij NOOD zijn wij dag en nacht bereikbaar via +31 247 247 247
https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood
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Via Segura Baix Girona
Beniarbeig

El Verger

Els Poblets
Ondara
Via Verde
naar Dénia
Een veilige route tussen de gemeenten Ondara, El Verger, Els Poblets
en Beniarbeig: Via Segura Baix Girona
De route herstelt de oude verbindingsroutes tussen de vier gemeenten
waarbij nu voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers en het
is tevens een veilige weg voor de schoolgaande jeugd naar de
middelbare school in Ondara.
Zo is er van de oude route tussen deze gemeenten een 4,5 kilometer
lange en veilige route gecreëerd.
In de veilige route zijn er twee soorten secties. Degenen die exclusief
zijn voor fietsen of wandelen, met uitzondering van de bewoners en
eigenaren van de aanliggende percelen, zoals de route tussen
Beniarbeig en Ondara en de gemengde route, waar motorvoertuigen
kunnen rijden met een snelheid limiet van 20 km/u. Op deze route is
een gescheiden rijstrook voor de wandelaars en fietsers, zoals die
tussen El Verger en Els Poblets.
Er is bewegwijzering aangebracht door middel van bordjes en op de
weg.
De 4,5 kilometer van Via Segura Baix Girona fietst u in 16 minuten en
wandelt u in 57 minuten. De route sluit aan op de Via Verda naar
Dénia, waarmee je vanuit een van de vier gemeenten naar Dénia kunt
gaan via een veilige route voor wandelaars en fietsers.
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10 & 11 OCTOBER GARDEN CONCERTS IN “CORONA
STYLE” IN VILLA EL NIDO , Jávea

THE BLACK & WHITE KEYS DUO
PIANO & MARIMBA
Het aantal gasten per concert is nu door de lokale autoriteiten beperkt
tot 50 gasten buiten in de tuin. Ik zal het aantal maximaliseren tot 25
gasten per concert en zal hetzelfde concert 4 keer in het
weekend organiseren. Op zaterdag en zondag om 13:30 -15:30

en van 16-18 uur.
Het Momentos de Musica-concept blijft "samen genieten van muziek,
met voor en na het concert een verkorte meet & greet met de musici",
geen pauze, geen catering, wel drankjes. Lees de 8 corona-regels van
Momentos de Musica op www.momentosdemusica.es .
ANDREU SOLER (MARIMBA) &
& MIGUEL ÁNGEL CUADRADO (PIANO)

Dit duo uit Valencia heeft al twee keer
eerder succesvol opgetreden bij
Momentos de Musica.
Kijk op www.momentosdemusica.es voor het programma:
* piano & marimba,
* piano-solo
* piano 4-mains
Tickets € 24, incl. drankjes (geen catering), te bestellen via

www.momentosdemusica.es
Help deze musici om weer op te treden.
Graag tot ziens, Peter Neeteson, 634979620
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Deze keer een lekker lunchgerecht prima in het
klimaat hier.
EIERFLAN MET TOMAATJES. 4 pers.
Benodigd:1 grote sjalot, 1 bakje cherrytomaat, 6 takjes verse dragon,
50 gram verse spinazie, 6 eieren, 250 ml. melk, 100 ml, slagroom,
boter om in te vetten, zout en peper uit de molen naar smaak
toevoegen. Verder vierkante of ronde bakvorm inhoud ong.1 liter,
bakpapier, braadsleetje, boter om in te vetten.
Oven voorverwarmen op 180 gr., heteluchtoven op 160 gr.
Bekleed de bakvorm met wat boter met bakpapier. Snipper de sjalot
fijn, was en halveer de tomaatjes, was droog en rits de dragonblaadjes
en hak ze zeer fijn. Beleg de vorm met de spinazie en verdeel de geh.
sjalot erover. Klop de eieren samen met melk en room los en maak op
smaak met peper en zout. Je kan ook aromazout (Knorr) nemen.
Schenk het eimengsel in de beklede vorm en verdeel de tomaatjes erin
met de snijkant naar boven. Strooi de geh. dragon erover.
Vul nu de braadslee met zoveel kokend water dat de bakvorm er in
kaan staan. Zet in de oven ong. 30 min. of iets langer tot het
eimengsel gestold is. Klaar is uw heerlijke gezonde lunchgerecht.
Nog even mijn SABAYON MET MARSALA, 4 pers.
Koop een fles Marsalawijn bij de slijterij, is voor
meerdere gerechten te gebruiken bv. Tiramisu.
Doe 1½ eidooier p.p. dus 6 dooiers in een grote
metalen steelpan liefst niet met dubbele bodem. Vul
een klein wijnglas voor de helft met marsala en evenveel witte wijn
erbij voegen De dooiers met drie kl. eetl. suiker erbij en klop met de
(elektrische) klopper alles op een zacht vuurtje op, ook goed op de
bodem, tot het vocht verdwenen is en er een schuimige massa
gevormd is. Nu direct van het vuur om schiften te voorkomen. Met
dubbele bodem iets eerder van het vuur!!
Verdeel in bolle glazen coupes en voeg een bolletje vanille-ijs toe aan
elke coupe en serveer met bv. een lange vinger.
Succes en eet smakelijk Rien
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Hersenkrakers
De enige oplossing: 96
Voor elke regel dient u op dezelfde wijze op te lossen:
Het eerste getal vermenigvuldigen met het tweede getal en
daarbij het eerste getal optellen.
De oplossing is 30
De schoen is 10, het mannetje is 5 en de puntzak 4.
Bij de laatste som de rekenregel
“eerst vermenigvuldigen of delen dan optellen of aftrekken”
toepassen .
De nieuwe hersenkraker: Zoek de titel van Nederlandstalige liedjes.

Nummer 1 is Bloed, zweet en tranen, de andere zijn voor u, succes!
Oplossing in de volgende Nieuwsbrief
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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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Clubleiders

Biljart

Willem Pakvis.........................617 946 211

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

De Dinsdagavond

Ad de Waal.............................669 251 038
addewaal46@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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Informatie
bij
Vera Smit
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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

sep/okt
nov/dec

Ronald Ootjers
Rob Quispel

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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