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De ledenvergadering is toch altijd een speciale bijeenkomst.
Al tijden zoemde het in de Casa van de geruchten; wat gaat het 
worden?
Zijn er nieuwe bestuursleden? Hoe moet het nu verder?

Maar voor ik verder ga met het schrijven van het voorwoord wil ik eerst
de aftredende bestuursleden heel erg bedanken voor hun fantastische
inzet.
Het zijn twee jaren geweest waarin veel gebeurde. Het bestuur moest
bijvoorbeeld al snel op zoek naar een nieuwe secretaris, gelukkig dat
Ankie kwam helpen. Dan het laatste jaar met eerst een blikseminslag
en daarna een storm die er ook niet om loog.

Alle leden en de nieuwe bestuursleden willen jullie bedanken voor het 
vele werk!

Nu, na de ledenvergadering, gaan we verder met een nieuw bestuur.
Enthousiaste dames en één heer die het nieuwe bestuur gaan vormen.
De eerste bestuursvergadering gaat nog komen, we zullen jullie zo 
goed mogelijk op de hoogte houden.
De NTV Dénia is toch een geweldige vereniging waar je in je eigen taal
nieuwe mensen kunt ontmoeten en waar we elkaar helpen waar het 
nodig is.

Namens het bestuur,
Annelies Akkerman
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar ntvredactiedenia@gmail.com

INLEVEREN KOPIJ:

Inleveren kopij Uitgave Nieuwsbrief
april 26 maart 2 april

mei 29 april 6 mei

juni 27 mei 3 juniI

Nieuwe leden
Jaarlid:

Cocky Vogels
André Diephuis

Tijdelijke leden:

Dick Wulf 

Wij verwelkomen de nieuwe leden en vertrouwen erop dat zij zich snel 
zullen thuisvoelen binnen onze vereniging.

Het Bestuur
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Kalender Evenementen 

19 mrt  Tournedos/Zalm maaltijd
20 mrt  Autopuzzeltocht
28 mrt  Pubkwis
13 apr  Paasbrunch (informatie volgt)
16 apr  Tournedos/Zalm maaltijd
27 apr  Koningsdag (informatie in de Nieuwsbrief april)

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN
IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO

WIJZIGINGEN  VOORBEHOUDEN

Donderdag 19 maart (en 16 april) om 18:30 uur in de Casa

Tournedos/Zalm maaltijd
Ook deze keer verzorgt onze  chef-de-cuisine Hanneke een culinaire 
tournedos of zalmmaaltijd.  

De kosten : voor leden € 11,00 tournedos en € 8,00 zalm

voor niet leden € 13,00 tournedos en € 10,00 zalm 

Aanmelden en betalen t/m 18 maart (15 april) bij degastvrou of per 
email: evenementenbestuur@ntvdenia.com.

OF

11



12



Autopuzzeltocht 2020
De autopuzzeltocht  is  dit  jaar  niet  op  zaterdag  maar  op  vrijdag  20
maart. Dit omdat op zaterdag er bijna geen eetgelegenheid te vinden
was die een wat grotere groep wil of  kan ontvangen of prijzen ging
vragen die wij als Hollanders wat te gek vinden. Voor vrijdag 20 maart
hebben  wij  nu  een  leuk  en  goed  restaurant  vastgelegd  voor  een
betaalbare prijs. Door deze wijziging komt de geplande wandeling van
de  wandelclub  op  20  maart  te  vervallen,  wat  in  goed  overleg  is
overeengekomen.

Inschrijven kan vanaf woensdag 26 februari t/m uiterlijk 11 maart.

Zo veel mogelijk met meerdere personen in één auto.

Bij inschrijving wordt u om een menukeuze en een e-mailadres 
gevraagd. Verdere informatie zoals startplaats en tijd ontvangt u dan 
ook via de e-mail.

Menu

Meerdere kleine voorgerechten

Hoofdgerecht

1.Kabeljauw op Baskische wijze

2.Stoofvlees met champignonsaus

3.Groente paella (vegetarisch)

Nagerecht

4.Fruitsalade

5.Panna cotta met chocoladesaus

Inclusief wijn (halve fles p.p.) en water

Autotocht en lunch € 20,00 (opgeven en betalen bij de gastvrouw)

Prijsuitreiking woensdag  25 maart om 12 uur in de Casa. 

De autopuzzeltocht organisatoren.

(Heeft u nog vragen? Bel dan +31 621547520)

13



14



Zaterdag 28 maart om 20:30 uur in de Casa

Pubkwis
Inschrijven vanaf 20:00 uur

Aanvang 20:30 uur

Doe mee met de Pubkwis. Wij komen met een
serie  leuke  vragen  op  allerlei  gebied.
Gebruikmaken  van  tablets  of  andere
hulpmiddelen om op te zoeken is verboden.  

Deelname kost  slechts twee euro  per persoon en er zijn prijzen voor
het beste team en natuurlijk is er ook een poedelprijs. 

Wij gaan werken met groepen van 4 personen. De samenstelling van
de  groepen  gaat  via  loting.  Wij  spelen  4  ronden  met  verschillende
thema’s:

Blijf hersenfit en kom ook !!!!!

Verslag Pubkwis 22 februari
Op 22 februari hadden we weer een Pubkwis in de Casa.

Een  nieuw evenement  dat  langzaam  opstartte  met  ca.  17  mensen
maar nu hadden we 35 deelnemers.

Het was ontzettend gezellig en doordat we lootjes moesten   trekken
aan welke tafel je zit, krijg je een gemengde groep en leer  je elkaar
nog beter kennen.

Omdat Jan en Disje  wegens familieomstandigheden naar Nederland
moesten,  hadden  Peter  en  Marian  de  honneurs  waargenomen.  Dit
deden zij zeer bedreven en zijn goede vervangers. Na afloop konden
we  nog  na  kletsen  met  een  drankje  en  Floor  had  lekkere  tortilla’s
gebakken om het op te leuken. 

Jan  en  Disje,  wat  hebben  jullie  een  leuk  evenement  in  de  Casa
geïntroduceerd. Leuke vragen met verschillende categorieën voor de
een een makkie en voor de ander een hersenkraker. 

Maar het belangrijkste met als grootste doel saamhorigheid .

Dank je wel, Ankie.
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Sponsorloop El Verger
Het was weer een mooie dag. In totaal zijn er precies 1700
inschrijvingen geteld. Onze bijdrage bleef maar oplopen, zelfs
tot  na  9  februari!  Uiteindelijk  zijn  we  op  53  inschrijvingen
uitgekomen.  En dat  is  dan nog  exclusief  degenen  die  zich

zelfstandig hadden opgegeven.

Dank Martien, Tiny, Joke, Ans, Blackie, Jan, Cees, Koen, Elly, Disje,
René, Leo, Edward, Leo, Arthur, Mia, Cor, Alice, Ria, Henny, Elly, Dolf,
Harry, Ria, Vera, Saskia, Marie Louise, Hanneke, Henk, Adrian, Ton,
Marijke,  Pepsie,  Bob,  Alice,  Wil,  Ben,  Joop,  Joyce,  Marijke,  Ankie,
Marian,  Gema,  Harriet,  Peter,  Ben,  Klaus,  Gerda,  Dick,  Anita,  Jan,
Frank, Annette.

Volgend jaar ook meedoen? Hou de informatie in de gaten en schrijf u
tijdig in!

Peter en Marian

De sponsorloop heeft  
€ 6.230,00 opgebracht.
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Lieve mensen,

Vanaf deze plaats in ons huis in Denia wil ik iedereen bedanken die 
aan mij gedacht hebben respectievelijk op bezoek zijn geweest

Wat een belangstelling, te gek. En daar alleen al knap je van op en 
kom je weer eens tot de ontdekking hoe sociaal onze vereniging 
is.....geweldig

Hanneke en Ton wil ik heel erg graag bedanken, die zijn werkelijk goud
waard. Iedere dag waren ze er met een grote smile. Ik hoefde maar 
wat te zeggen en het was er. Werkelijk te gek !

En al die lieve gezichten, zelfs toen ik het een dag niet zag zitten en 
huilde deed die persoon zelfs mee (die schat). Ook werd er eigen 
gemaakte appelmoes meegebracht, geweldig toch.

En na 10 dagen mocht ik weer naar huis, Hanneke en Ton waren weer 
daar. Thuis een geweldige taart in de koelkast, huis schoon en de 
logeerkamer opgeruimd want onze zoon Patrick zou s'avonds komen, 
zo fijn. Die zorgt nu voor alles. En tot slot een geweldige bos bloemen 
van de NTV.

Wat een geweldige sociale club hebben wij, Ongelofelijke hulp van alle
kanten.

Chapeau en veel dank,

Ans Derks
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Zonnepanelen  in  Spanje
(bron: Spanje weetjes)

In  april  2019  heeft  de  Spaanse
regering nieuwe regels  en wetten
opgesteld  wat  betreft  het  gebruik
van  zonnepanelen  voor  eigen
stroomvoorziening.  In  oktober
2018 kwam er al een einde aan de

beruchte  (maar  nooit  toegepaste)  zonbelasting  (impuesto  al  sol)  en
werd  de  administratieve  rompslomp  voor  het  aanvragen  van  de
plaatsing van zonnepanelen vergemakkelijkt.

Via een koninklijk besluit heeft de Spaanse regering de zelfregulering
waarin  o.a.  de  administratieve  en  technische  voorwaarden  voor
aansluiting op het netwerk en de compensatieregeling tussen tekorten
en overschotten aan energie omschreven en geregeld worden voor
installaties tot 100 kW vastgesteld.

Vanaf nu hoeft men als er zonnepanelen op het dak of in de tuin staan
niet  meer  twee meters (contadores) te hebben.  Tot  nu toe was het
verplicht om een meter voor de zonnepanelen en een meter voor de
reguliere stroom te hebben. Dat is nu verleden tijd waarbij één meter
alles registreert.

Compensatie
Vanaf  nu  krijgt  men  ook  een  vergoeding  (lees  korting)  voor  het
overschot dat geproduceerd wordt. Consumenten die meer elektriciteit
opwekken dan dat ze gebruiken leveren dat terug aan het stroomnet
en de respectievelijke stroomleverancier waarna men kortingen krijgt
op  de  elektriciteitsrekeningen.  In  geen  geval  krijgen  particuliere
zonnepaneel eigenaren een vergoeding in geld.

Er  zijn  in  feite  vanaf  nu  twee  soorten  zonnepaneel  gebruikers:  die
zonder overschot (excedentes) en die met overschot waarbij dat terug
wordt  geleverd  aan  het  elektriciteitsnet.  In  beide  gevallen  mag  het
totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW. Alles daarboven wordt als
stroomproducent gezien.

1 van 4
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Onderhoud 
fietsaccu

Iedere  elektrische fiets  heeft  een eigen batterij.  Deze accu is  aan
slijtage  onderhevig.  Met  de  juiste  zorg  gaat  de  fietsaccu  nog
jarenlang mee. Gebruik in ieder geval altijd de meegeleverde oplader
en pak geen oplader van een ander fietsenmerk. Stel de accu verder
niet  bloot  aan een lage temperatuur  van pakweg beneden de tien
graden. 

Verstandig is om de batterij in de winter uit de e-bike te halen, want in
de schuur of garage daalt de temperatuur flink. Bewaar de accu liever
op kamertemperatuur. Belangrijk is ook om de batterij nooit met een
volledig  lege acculading op te bergen.  Na diepontlading werkt  het
onderdeel mogelijk niet meer (goed). Koppel de elektrische fiets ten
slotte niet dag en nacht aan de lader.
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Zonnepanelen in Spanje (vervolg)
 Zonder overschot        
Als men met de zonnepanelen genoeg stroom afneemt en niets wilt of
kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet dan maakt men gebruik van
de zonnepanelen zonder  overschot  ofwel  ‘sin  excedentes’.  Als  men
deze  vorm  wilt  gebruiken  geeft  men  de  mogelijkheid  om  aan  het
netwerk stroom af te staan op en dient men een certificaat (certificado
antivertido) te ondertekenen.

Als men een installatie heeft tot 15 kW dan hoeft men geen aansluiting
(punto de conexión) met het vaste elektriciteitsnet te hebben. Als men
een  installatie  heeft  tussen  de  15  en  100  kW  dan  dient  men  wel
aangesloten te zijn op het elektriciteitsnetwerk.

Met overschot

Als men met de zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan wat men
nodig heeft kan men ervoor kiezen om dit aan het elektriciteitsnet te
leveren waarbij de stroom dus de andere kant op gaat (in plaats van
het  eenrichtingsverkeer naar een woning toe).  Deze vorm heet  ‘con
excedentes’ waarbij  de  gebruiker  een  vergoeding  ontvangt  voor  de
teruggeleverde  stroom  in  de  vorm  van  kortingen  op  de
elektriciteitsrekening.

In het geval van consumenten die een overschot produceren zijn er
twee subgroepen:

Subgroep  A waarin  consumenten  zitten  die  een  overschot  hebben
welke gecompenseerd wordt. Om bij deze subgroep te horen moet de
primaire energiebron van hernieuwbare oorsprong zijn (zonnepanelen
dus) en mag het totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW.

Subgroep B is voor alle andere gevallen waar energie overschotten
zijn en die niet in groep A passen.

2 van 4
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Zonnepanelen in Spanje (vervolg)

Terugleveringsvergoeding      

Er  is  een  vereenvoudigd  compensatiemechanisme  voor  de
consumenten  die  vallen  in  de  eerder  genoemde  groep  A.  De
compensatie  die  de  consument  zal  ontvangen  zal  maandelijks  zijn
waarbij  de  energieleveranciers  tegen  een  overeengekomen  uurprijs
betalen  voor  de  energie  die  teruggeleverd  wordt  aan  het
elektriciteitsnet.  Het  volgende  wordt  in  het  koninklijk  besluit
omschreven.

Als een consument gelijktijdig stroom opwekt en verbruikt wordt dit in
huis  gebruikt  maar niet  geregistreerd door  de elektriciteitsmeter.  De
opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt ziet men dan ook niet
terug op de afrekening van de energieleverancier.

Levert een consument jaarlijks minder dan er netto wordt afgenomen
dan wordt  dat  op de jaarrekening verrekend.  Levert  een consument
jaarlijks meer terug dan netto wordt afgenomen dan ontvangt men voor
de teveel  teruggeleverde elektriciteit  een terugleververgoeding in de
vorm van kortingen.

Op  de  toekomstige  elektriciteitsrekening  wordt  dan  het  volgende
vermeld: het vaste bedrag afhankelijk van de gecontracteerde potentie
(coste fijo); het energieverbruik of variabele bedrag (variable) en het
negatieve  saldo  opgespaarde  (ahorrado)  en  dus  teruggeleverde
elektriciteit (electricidad vertida).

Het maximum is 100% teruggeleverde energie waarbij men dus in feite
niets betaald aan de stroomleverancier. Als men meer zal produceren
dient men zich te registreren als producent (en echt geld verdienen) of
de opgewekte stroom als verloren zien.

De consumenten in  groep A die dus stroom terugleveren mogen in
geen enkel geval daarvoor een soort van boete of belasting betalen
zoals dat wel het geval was bij de zonbelasting (theoretisch gezien).

3 van 4
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Zonnepanelen in Spanje (vervolg)

Type consument         

In het nieuwe koninklijk besluit wordt ook onderscheid gemaakt tussen
de type gebruikers of consumenten, te weten de individuele gebruiker
en de collectieve gebruiker.  Het  onderscheid is  of  er  gebruik  wordt
gemaakt  van  de  opgewekte  energie  door  een  of  door  meerdere
consumenten.

Iemand  die  op  een  eigen  woning  een  installatie  plaatst  is  een
individuele  gebruiker  maar  meerdere  bewoners  in  een
appartementencomplex  of  een  wooncomplex  zijn  collectieve
gebruikers (autoconsumo compartido). Bij die laatste groep, die voor
dit koninklijk besluit in feite niet bestond, is het belangrijk dat er sprake
is van een naburige installatie van zonnepanelen zoals op het dak van
een appartementencomplex of in de tuinen maar met een maximale
afstand van 500 meter.

Volgens  de  Spaanse  minister  van  Milieu  en  Energie  (transición
ecologica) is met name het collectief gebruik erg interessant omdat de
prijs  per  kW  veel  lager  is  dan  bij  individuele  gebruikers  en  het
percentage van eigen gebruik is bijna 100% waardoor er  extra veel
bespaard wordt.

In  de  nieuwe  regels  staat  dat  bij  collectief  gebruik  de  elektriciteit
volgens  vaste  maatstaven  (forma  fija)  verdeeld  moet  worden.  Het
probleem daarbij is bijvoorbeeld dat mochten de buren geen gebruik
maken van de opgewekte elektriciteit  dit  verloren gaat  want  andere
buren mogen dit niet gebruiken.

Technisch  gezien  is  het  wel  mogelijk  om  de  opgewekte  stroom  te
verdelen maar voorlopig is  daar nog niet naar gekeken. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan complexen die voor de vakantie gebruikt worden waar
gedurende  lange  periodes  niemand  of  slechts  weinig  inwoners
aanwezig zijn.

Hans Geene

4 van 4
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Hallo Wandelaars,
Hierbij het programma voor de maanden  
maart en april, alles onder voorbehoud van 
wijziging 

Voor reacties en suggesties ben ik altijd 
bereikbaar, tel. 679 093 778 of 917 610 938

LET OP: wijzigingen in maart

Vrijdag 6 maart: ............................Montgo (ezelpad of langs de haven)
Verzamelen: ..................................achter Hotel Port Dénia  14:00 uur

Vrijdag 13 maart: ..........................Gata de Gorgos
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je op 27 maart mee gaat eten.

Vrijdag 20 maart geen wandeling i.v.m. de autopuzzeltocht NTV

Vrijdag 27 maart: ..........................Picnick Segaria
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 10:30 uur

Vrijdag 3 april: ...............................Jesus Pobre golfbaan
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur

Vrijdag 10 april: .............................Strand Denia
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je de volgende week mee gaat eten.

Vrijdag 17 april: .............................Bernia
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 10:30 uur
Dit is de laatste wandeling van het seizoen omdat ik hierna op vakantie
naar Nederland ga.

Veel wandelplezier gewenst,
Cor
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Boekbespreking 1/2

  6942 - Deon Meyer / 13 uur (Thriller)

De Amerikaanse vriendinnen Erin Russel en Rachel
Anderson  reizen  met  een  groep  door  Afrika.  In
Kaapstad wordt een van hen vermoord en de ander
achtervolgd.  Inspecteur  Bennie  Griessel  krijgt  de
leiding  over  het  onderzoek  naar  de  moord,  maar
moet er ook voor zorgen dat het gevluchte meisje,
dat  inmiddels  verdwenen  is,  levend  wordt
teruggevonden.  Ergens anders in de stad wordt  in
zijn woning het lichaam van een man gevonden en
de verdenking valt al snel op zijn vrouw. 

Het verhaal bestaat uit  twee verhaallijnen, die van de moord op het
ene  en de vlucht en verdwijning van het andere meisje. En ook die
van de moord op de man, die een bekende platenbaas blijkt te zijn. 

Het wijst niets erop dat beide verhalen met elkaar te maken hebben.
Dat hebben ze in feite ook niet maar in de ontknoping blijken ze toch
een raakvlak te hebben.

  6943 - Anita Terpstra / SAMEN (Thriller)

Op het moment dat zij, MacKenzie contact krijgt met 
een gevangene, genaamd Matt, die in de dodencel 
zit en een briefwisseling met hem krijgt, vraag je je 
af wat haar bezield als ze besluit om met hem te 
trouwen. Hoe kan je van iemand gaan houden die 
een aantal vrouwen ontvoerd heeft en ook moorden 
op zijn geweten heeft? Vanaf dit moment komt het 
verhaal in een stroomversnelling en wil je alleen nog 
doorlezen. Je bent benieuwd of de ontvoerde 
vrouwen nog in leven zijn. 

De gebeurtenissen zijn gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en 
het zijneigenlijk twee verhalen die op het einde één verhaal worden.
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Boekbespreking 2/2

  6944 - Tess Gerritsen / Speel met vuur (Thriller)

Julia, tweede violiste van beroep, koopt in Rome een
antieke partituur van een onbekend muziekstuk. 
Terug in New York merkt ze dat haar dochtertje van 
drie vreemd reageert als ze deze muziek hoort: eerst
doodt ze de hond en later steekt ze haar moeder 
met een glasscherf. 

Niemand gelooft dat een kind van drie dit doet en 
men vindt dat Julia bij een psychiater thuishoort. 
Maar dan hoort ze dat de antiquair in Rome 

vermoord is. Afwisselend met Julia‘s verhaal zijn er flashbacks naar 
het Venetië van de late jaren dertig, waar een jonge Joodse violist in 
het fascistische Italië probeert van muziek zijn beroep te maken, maar 
steeds meer klem komt door antisemitische wetten. 

De plot draait natuurlijk om het verband tussen deze gebeurtenissen 
en het muziekstuk. 

  6945 - Lisa Jackson / Slaapzacht (Thriller)

Als je levend wordt begraven, kan niemand je horen 
schreeuwen...

Zij ontwaakt in een duistere, afgesloten ruimte. Van 
boven komt het gedempte geluid van wreed gelach, 
gevolgd door kluiten die neerkletteren. 

Pure doodsangst overweldigt haar als ze beseft dat 
ze levend wordt begraven. Haar laatste adem is een 
schreeuw die niemand, behalve een sadistische 
moordenaar, kan het horen.Voor journalist Nikki 

Gillette is dit schokkende verhaal een kans om carrière te maken. Ze 
heeft de moordenaar al een bijnaam gegeven: De Grafschender. Dan 
wordt er opnieuw een lijk gevonden. En nog een. Bij elke gruwelijke 
ontdekking groeit Nikki's angst. Als de seriemoordenaar haar steeds 
dieper in zijn zieke spel verwikkelt, weet ze nog niet hoe dicht ze bij de 
waarheid is.

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

Culinaire trucjes
Koopt u als liefhebber van allioli dit nog steeds in de supermarkt? En
ook mayonaise? Hier leest u hoe dit in een mum van tijd zelf gemaakt
kan worden.

Allioili
Voor allioli heeft u nodig:75 gr. melk, 3 verse knoflooktenen, iets zout
en 3-4 dl zonnebloemolie op kamertemperatuur.
Doe de melk in een beker waar een staafmixer in past en voeg er de
gepelde knoflook in stukjes aan toe met een snuifje zout.
Zet de mixer er in, laat draaien op de hoogste stand en voeg (vrij vlug)
olie toe tot de gewenste dikte is bereikt. Nog even de mixer op en neer
en de alioli is klaar. Hier komen dus geen eieren aan te pas. Kan een
tijd in de koelkast bewaard worden.

Mayonaise
Mayonaise maakt u op dezelfde manier.
Doe 4 eidooiers, een theel. mosterd, 75 gr azijn naar smaak en als er
toevallig  een pot  augurken in  voorraad is,  hiervan een  beetje  azijn
bijvoegen als ook beetje peper en zout in de mengbeker.
Zet de mixer erin, laat draaien en voeg ook weer vrij vlug olie toe tot de
gewenste dikte is bereikt. Kan ook met bv. half lichte olijfolie en half
zonnebloemolie  als  u  dat  lekker  vindt.  Maar  ook  weer  op
kamertemperatuur. Klaar is kees.!

Chocolademousse
Klop 2 dl slagroom met een eetl. suiker met el. klopper op en bewaar.
Doe in een steelpan 50 gr. melk, 250 gr. bittere chocolade en 25 gr.
boter. Verwarm tot de choc. gesmolten is, niet te warm en voeg drie
eidooiers toe.
Klop in een vetvrije kom de drie eiwitten op met 50 gr suiker.
Meng nu met een spatel de slagroom door het eiwit en vermeng met
de choc. massa. Niet langer roeren dan nodig is. Doe in een schaal en
dek  af  met  pl.  folie  en  laat  minstens  een  paar  uur  of  een  nacht
opstijven in de koelkast.
Maak bolletjes met een lepel die in warm water gedoopt is en serveer
op een bordje met  toefje  slagroom en bv.  een lange vinger  of  een
chocoladeoublie uit de supermarkt.
Veel 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 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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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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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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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
30.........Antonio Pérez López Spaanse leraar
24.........Auto Dénia Opel
40.........Barbaras Boutique
40.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
44.........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
40.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
28.........Restaurante Teneré
40.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur 
6.........Tandarts Willem Rutten

32.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
43.........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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