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Van de voorzitter

Hoewel het pas februari is, heeft de thermometer al meerdere dagen
meer dan 20 graden Celsius aangegeven. Voorwaar een ongekende
luxe aan de Costa Blanca. Of dat nu door de opwarming van de aarde
komt of door andere oorzaken, incidenteel of structureel laat ik graag
aan deskundigen over. Hoewel, de wereld bestaat voor meer dan de
helft van zijn bewoners uit deskundigen, dus vraag het je buurman en
je weet het.
Nu we het toch over deskundigen hebben, we zoeken er nog een paar
om ons bestuur te komen versterken.
Elders in deze nieuwsbrief treffen jullie de oproep voor het bijwonen
van en participeren in onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
aan. Tevens vinden jullie er de huidige bezetting, degenen die blijven
c.q. herkiesbaar zijn en de mensen die vertrekken. Dit epistel zal mijn
laatste bijdrage aan de Nieuwsbrief zijn als voorzitter van de NTV
Denia. Op voorhand wens ik het nieuwe bestuur veel wijsheid, kennis
en kunde toe om onze onvolprezen vereniging te leiden, voorwaar
geen eenvoudige taak en ik spreek uit ervaring.
Graag wil ik mijn dank uitspreken voor het vertrouwen en de
medewerking die ik van jullie mocht krijgen.
Het gaat jullie goed!
De Voorzitter,
Rene van Dijk
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Van de bestuurstafel
Voor mij is dit het laatste stukje wat ik voor de Nieuwsbrief schrijf als ad
interim secretaris. Ik hoop dat bij de ledenvergadering in februari een
nieuw voltallig bestuur wordt gekozen en we zeker een vast dagelijks
bestuur krijgen. (Voorzitter, secretaris en penningmeester).
Afgelopen donderdag hebben we weer vergaderd. Aan de orde kwam
natuurlijk het herstellen van de serre. Het lijkt voor onze leden
misschien dat wij er weinig aan doen om het te herstellen. Ik kan jullie
zeggen dat wij dat zeker ook graag willen maar afhankelijk zijn van de
onderlinge verzekeringsmaatschappijen en deze natuurlijk ook willen
knijpen in de uitkeringen.
Het mooiste scenario is dat er een paar leden opstaan om met elkaar
de handen uit de mouwen te steken om de serre op te bouwen. De
offertes die we gekregen hebben zijn zo hoog dat dit een gat slaat in
het eigen vermogen van de NTV. Nu is de biljartzaal een opslagplaats
voor o.a. al het meubilair. Dit nodigt niet uit om er bij voorbeeld een
filmavond te draaien en te biljarten. Ook de schildersclub heeft niet
echt goed licht. Het lijkt wel of de visboer in een opslagplaats staat. Het
streven is om in ieder geval voor het mooi weer gaat worden om het
terras op te knappen, zodat we daar met elkaar gebruik van kunnen
maken met buitenevenementen.
In de nieuwsbrief kunnen jullie de uitnodiging lezen voor de komende
ledenvergadering op 29 februari. Bij punt 10 op de agenda staat:
verkiezing leden bestuur. Zie pagina 20 voor de mutaties van de leden
van het bestuur.
Zoals jullie kunnen lezen hebben we best wel veel nieuwe mensen
nodig om de NTV te laten draaien. Het zou erg jammer zijn dat als we
geen nieuw bestuur kunnen vormen de NTV ter ziele moet gaan. Niet
alleen voor de leden maar zeker ook voor de mensen die ons jaren
lang zijn voorgegaan om op bestuurlijke wijze alle tijd en energie in
onze club hebben gestoken.
Wij als bestuur komen op 10 februari a.s. nog eenmaal bij elkaar voor
we op 29 februari de algemene ledenvergadering hebben. Hoe fijn zou
het zijn als er dan al nieuwe mensen zijn opgestaan die een
bestuursfunctie ambiëren, zodat we zeker zijn van het voortbestaan
van onze NTV.
Wij kijken er naar uit.
Tot zover van de bestuurstafel.

9

10

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

2020
maart
april
mei

INLEVEREN KOPIJ:
Inleveren kopij
Uitgave Nieuwsbrief
26 februari
4 maart
26 maart
2 april
29 april
6 mei

Nieuwe leden
Jaarlid:
Aart Albers
Astrid ten Zeldam
Harry Jager
Joke en Dolf de Hartog
Joost Meerten
Tijdelijke leden:
Fam. Gruiters
Herman en Ria Leyendekkers
Jeanette Dieters
Koen en Mia Straasheim
Roland Bol
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
12
20
22
24
19
21
28

feb Viering Valentijnsdag in de Casa
feb Tournedos/Zalm maaltijd
feb Pubkwis
feb Bloesemtocht
mrt Tournedos/Zalm maaltijd
mrt Puzzeltocht
mrt Pubkwis
DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN
IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Record aantal aanmeldingen SPONSORLOOP
We hebben 48 inschrijvingen kunnen doen voor de sponsorloop in El
Verger. 43 wandelaars en 5 sponsoren. Zoveel hebben we er nog nooit
mogen inschrijven.
Allen hartelijk dank, mede namens de organisatie.
Wat betreft de wandelaars: tot ziens op 9 februari in El Verger.
Met vriendelijke groet,
Peter en Marian
intermediair "Cursa Solidària El Verger 2019"
e-mail: cursaverger2020@xs4all.nl Peter & Marian.
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Woensdag 12 februari in de Casa

Valentijnsdag viering
Tijdens deze inloopochtend vieren wij Valentijnsdag met
lekkere, leuke hapjes voor een ieder.

Donderdag 20 februari 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 19 februari bij gastvrouw/heer of per email:
evenementenbestuur@ntvdenia.com
Zaterdag 22 februari 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 !!!!!
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Maandag 24 februari

Bloesemtocht
Verdere informatie volgt nog over vertrektijd en
plaats waar we koffie drinken en lunchen, koffie
drinken (voor eigen rekening), rond 14.00 uur
wordt de tocht afgesloten met een
gezamenlijke lunch. Er wordt zoveel mogelijk
met 4 personen in 1 voertuig gereden.
Kosten voor de rit + lunch € 16,=.
Aanmelden en betalen t/m woensdag 19 februari bij gastvrouw/heer of
per email: evenementenbestuur@ntvdenia.com.

Donderdag 19 maart 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 19 februari bij gastvrouw/heer of per email:
evenementenbestuur@ntvdenia.com.

OF
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Zaterdag 21 maart

Puzzeltocht georganiseerd door Jan en Disje
Elders in de Nieuwsbrief (pagina 22) vindt u
een oproep van organisator Jan Spoor, die de
rit gaat uitzetten. Hoe en wat laat hij tijdig in de
Nieuwsbrief van maart en op het whiteboard in
de Casa weten.
U kunt zich nu alvast opgeven bij gastvrouw
Thea of per email:
evenementenbestuur@ntvdenia.com.

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:
Geen discussie mogelijk over de juistheid van de door ons vastgelegde
antwoorden

Blijf hersenfit en kom ook !!!!!
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Huidig Bestuur

Voorzitter: René van Dijk
Vice voorzitter: Annelies Akkerman
Secretaris: Ankie Scholte
Penningmeester: Martien Geurts
Lid technisch beheer: Willem Pakvis
Lid barbeheer: Ad de Waal
Lid evenementen: Albert v.d. Meer
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Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Ad interim, geen officiële functie
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Aftredend, herkiesbaar
Niet aftredend

NEDERLANDSTALIGE VERENIGING
TE DENIA E.O.

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zaterdag, 29 februari 2020 om 15:00 uur
in de Casa.
(Opm: Indien om 15:00 uur niet het vereiste aantal leden aanwezig is volgens
Art. 14 van de Statuten, wordt de vergadering geschorst en uitgesteld tot
15:30 uur, waarna deze definitief zal plaatsvinden met dezelfde agenda en
met de dan aanwezige leden.)

AGENDA
1) Opening en welkom door de voorzitter
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Aanvullende agendapunten
4) Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 23 februari
2019
5) Jaaroverzicht NTV 2019 door de secretaris – korte inleiding
6) Financieel Jaaroverzicht 2019 door de penningmeester
7) Verslag kascontrolecommissie 2019 – decharge bestuur
8) Benoeming kascontrolecommissie 2020
9) Voorstel Begroting 2020 door de penningmeester
10) Verkiezing leden bestuur
11) Rondvraag
12) Sluiting
NB. .

Een pauze wordt eventueel ingelast op aanwijzing van de voorzitter.
Relevante stukken zijn ter beschikking voor de leden.
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Autopuzzeltocht zaterdag 21 maart
Wij organiseren voor de derde maal een NTVautopuzzeltocht. Een bekend spreekwoord zegt
“driemaal is scheepsrecht”. Wij hebben in de
laatste week van januari een route gereden waar
wij zelf zeer tevreden over waren. Deze is weer
heel anders dan die van voorgaande jaren. Het zou leuk zijn wanneer
voor het komend jaar de tocht weer een geheel andere look zou
krijgen door de inbreng van nieuwe personen. Dus kom op met een
leuk idee, wij willen na drie jaar de kar getrokken te hebben het stokje
graag overdragen, wel willen wij indien gewenst mee blijven denken.
In de nieuwsbrief van maart geven wij nader aan waar de tocht zal
starten en eindigen en wat de daaraan verbonden kosten zijn. Er van
uitgaande dat de inkomens van velen onder ons, die reeds
gepensioneerd zijn en al ruim tien jaar niet zijn geïndexeerd, zullen wij
dubbel op de kleintjes letten.
De Puzzeltochtvoorgangers
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Verslag Nieuwjaarsduik 2020
Met veel enthousiasme werd afgelopen Nieuwjaarsdag weer deelgenomen aan de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. Ook nu weer ontmoetten
een groot aantal clubleden en andere belangstellenden elkaar
omstreeks kwart voor twaalf op het terras van restaurant Teneré aan
het strand van Las Marinas.
Na elkaar het beste toegewenst te hebben voor het Nieuwjaar,
maakten, naar mijn schatting zo'n 20 à 25 enthousiastelingen zich
klaar voor onderwater!! Het was lekker weer met een warm zonnetje en
een zeewatertemperatuurtje van zo'n 14 graden.
Vervolgens het aftellen met hulp van Ben tot precies 12:00 uur, om te
starten met een loopje het frisse water in! De eerste plons is dan, zoals
altijd, het koudste voor het gevoel maar daarna werd het al gauw beter
met even later toch het gevoel, “door” te zijn.
De watertemperatuur was hier toch lang niet zo koud als die
Nederlanders het bij Scheveningen te verduren kregen met ca. 7 à 8
graden!
Daarna op naar het terras, alwaar naar behoefte koffie, carajillo of een
andere verwarmende consumptie te bestellen was. Na van deze
opwarmertjes genoten te hebben keerden we voldaan weer huiswaarts
om elkaar later weer op de Nieuwjaarsreceptie te ontmoeten en er nog
wat over na te praten en de foto’s te bekijken.
Al met al een geslaagde Nieuwjaarsdag!!
Frank Rijsdijk
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Verslag PUBKWIS zaterdag 18 januari
De tweede pubkwis op 18 januari was een succes. Er hadden zich 29
deelnemers aangemeld en deze werden over 9 tafels verdeeld.
De pubkwisleiders Jan en Disje Spoor waren duidelijk herkenbaar aan
de mooie glitterhoedjes, Disje een roze en Jan een zilverkleurige.
De vragen werden door Jan en Disje voorgelezen.
Er waren 4 rondes met tussendoor een lange pauze om een drankje te
bestellen en even de hersencellen bij te laten komen van al het
denkwerk.
De eerste prijs was voor Peter, Joyce en Marie-Louise.
De tweede prijs hadden Leo, Roos en Harriët gewonnen.
Na afloop bleef iedereen nog gezellig even zitten met een drankje en
werd er nog volop nagekwist.
Jan en Disje dank je wel voor de organisatie en tot de volgende
pubkwis.
Harriët Geurts
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Uitnodiging: Voorlichting AED
Woensdag 19 februari 2020 15:00 uur
Plaats: Calle Sanchis Guarner 9, Denia
(Kerkzaal)

Medewerkers van Clinica Benidorm (HCB) komen u een voorlichting
geven in het gebruik van de AED (hart reanimatie machine) die in uw
gebouw aanwezig is.
Tevens worden vragen beantwoord zoals:
• Wat doe ik als iemand flauwvalt.
• Wanneer moet ik reanimeren en hoe doe ik dat.
• Wie moet ik bellen en wat moet ik dan zeggen.
• Wanneer gebruik ik het AED apparaat
• Enz..
Het HCB biedt deze training volledig gratis aan.
Enerzijds omdat men deze training van wezenlijk belang vindt en
anderzijds omdat ze zich positief willen presenteren aan de Nederlands
sprekende gemeenschap in de regio DENIA.
Deze training gebeurt in samenwerking met de Nederlandstalige
vereniging en de Nederlandse kerk in Denia.
Nadere info bij D. Rozema (686 717 454) Graag even doorgeven dat u
van plan bent om te komen.
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Hallo Wandelaars,
Hierbij het programma voor de maanden
februari en maart, alles onder voorbehoud van
wijziging
Voor reacties en suggesties ben ik altijd
bereikbaar, tel. 679 093 778 of 917 610 938

Vrijdag 7 februari: .........................Els Poblets
Verzamelen: ..................................Els Poblets Masymas 14:00 uur
Vrijdag 14 februari: .......................Bloesem Parcent
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Vrijdag 21 februari: .......................Lliber rond de berg
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je de volgende week mee gaat eten.
Vrijdag 28 februari: .......................Wandeling Montgo bij schietterrein
Verzamelen: ..................................achter Hotel Port Dénia 10:30 uur
Dit is met gezamenlijk eten; nader te bepalen waar?
Vrijdag 6 maart: ............................Montgo (ezelpad of langs de haven)
Verzamelen: ..................................achter Hotel Port Dénia 14:00 uur
Vrijdag 13 maart: ..........................Rond de berg in Lliber
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Vrijdag 20 maart: ..........................Strand Denia
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 14:00 uur
Deze dag opgeven of je de volgende week mee gaat eten.
Vrijdag 27 maart: ..........................Picnick Segaria
Verzamelen: ..................................Carrefour Denia 10:30 uur
Veel wandelplezier gewenst,
Cor
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Boekbespreking 1/2
6938 - Santa Montefiore / De zigeunermadonna
(Roman)
Mischa Fontaine komt er na de dood van zijn moeder
achter dat ze het meesterwerk De zigeunermadonna
van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan
Museum of Art. Hij heeft nooit geweten dat zijn
moeder
dit schilderij bezat en gaat op onderzoek uit. Hij komt
erachter dat zijn moeder vóór de Tweede
Wereldoorlog in een Frans chateau werkte, waaruit
ze gedwongen werd te vertrekken toen de oorlog
losbarstte. Hij vermoedt dat de sleutel van het raadsel daar te vinden is
en brengt een bezoek aan Bordeaux. Zijn zoektocht levert hem niet
alleen de waarheid over het verleden op, maar ook een nieuwe kans
voor de toekomst...
6939 - Jonathan Kellerman / Razernij (Thriller)
Acht jaar nadat de twee 13-jarige jongens Rand en
Troy werden veroordeeld voor de moord op het 2jarige meisje Kristal, krijgt psycholoog Alex Delaware
een telefoontje van Rand. Hij is inmiddels
vrijgekomen en wil praten met Delaware, die destijds
ook met hem heeft gesproken. 'Ik ben niet slecht'
zegt Rand tijdens het telefoongesprek.
Hij verschijnt echter niet op de afspraak en kort daarna wordt hij
gevonden met een kogel door zijn hoofd. Troy blijkt al jaren geleden in
de gevangenis omgekomen te zijn. Delaware duikt samen met zijn
vriend LAPD rechercheur Milo Sturgis in de zaak en ontdekt al gauw
een aantal onrechtmatigheden in het onderzoek van destijds. Heeft de
moord op Troy daar mee te maken, wie heeft hem vermoord en
waarom? Hun zoektocht leidt hen naar nog meer moorden en
gruwelen.
Een goed geschreven, spannende, harde psychologische thriller.
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Boekbespreking 2/2
6940 - Randy Susan Meyers / Vleugellam (Roman)
De kindertijd van Lulu en Merry was altijd al verre
van rooskleurig, maar op de dag voor Lulu's
verjaardag neemt het leven van de zusjes wel een
heel dramatische wending. Hoewel hun vader niet
meer bij hun in huis woont, staat hij op een dag
aangeschoten voor de deur. Lulu durft hem de
toegang niet te weigeren, ook al heeft haar moeder
gezegd hem nooit meer binnen te laten. De
confrontatie leidt tot een ruzie en kort daarna treft
Lulu haar moeder levenloos op de keukenvloer.
Hoewel Lulu en Merry in de jaren erna het verleden proberen te laten
rusten, torsen zij ieder op hun eigen manier het drama uit hun jeugd
met zich mee in de wetenschap dat hun vader ooit weer vrij komt.

6941 - Jilliane Hoffman / Insomnia (Thriller)
Als de zeventienjarige Mallory Knight plotseling
verdwenen is, vreest de politie dat ze in handen is
gevallen van de beruchte "Handyman' die inmiddels
tientallen moorden op zijn naam heeft staan. Als ze
een paar dagen later gevonden wordt en ze er slecht
aan toe is, gaat de politie er blindelings vanuit dat ze
ontsnapt is aan deze seriemoordenaar.
Maar is dat ook zo? Special agent Bobby Dees zet
alles op alles om achter de waarheid te komen en de Handyman te
ontmaskeren.
Veel leesplezier,
Carola Gleichman
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6885 - Polly Courtney / Gouden handboeien (Roman)
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Pollo alla Romana Italië
Benodigd;1 malse braadkip, in vieren, 2 eetl.
tomatenpuree, 5 geschilde tomaten, ½ prei
gesneden wit en beetje groen, 3 wortels, in
plakken,1 versierde ui, (ui waarin wat
kruidnagels en laurier bl. zijn gestoken) 75 gr.
vette gek. ham, 70 gr. boter of 4 eetl. olie,1 glas witte droge wijn, 1
teentje knoflook, zout en peper uit de molen.
Kook spaghetti gaar en vermeng met Parm. kaas en klontje boter om
bij de kip te serveren. Doe dit terwijl de kip stooft.
Snij de ham fijn en bak in een braadpan goudbruin in de boter of olie.
Deponeer er de vier stukken kip in, bak iets bruin en doe er peper en
zout op en voeg het geperste knoflook erbij, de in stukken gesn.
geschilde tomaten, de tomatenpuree, wortel en prei. Even roeren en de
wijn erbij. Laat even inkoken en met de deksel erop ong. ½ uur tot 40
min. laten sudderen.
Haal de kip eruit, haal de kruidnagel en laurier uit de ui en maak alles
fijn met de staafmixer. Dit is de saus nu. Mocht het iets te dun zijn laat
dan nog even inkoken zonder deksel. Smulpapen die van een beetje
extra geur houden kunnen hier nog een beetje rozemarijn, basilicum en
tijm aan toevoegen (beveel ik wel aan).
Leg de stukken kip er nog even in en laat nog even mee verwarmen.
We moeten niet te veel saus hebben maar wel een lekkere. Eventueel
nog een beetje witte wijn toevoegen.
De kip in een schaal leggen of voor ieder op een bord en de saus er
over heen gieten en serveer er de warme spaghetti bij.
Een glas koele chianti smaakt er heerlijk bij of een Elzasserwijn.
P.S. De gepelde tomaten tevoren even doormidden snijden en de pitjes
er even uitknijpen.
In plaats van een hele kip kunt u natuurlijk bv. voor 4 pers. ook 8 poten
nemen of voor de liefhebbers kipfilets.
Veel succes en eet smakelijk, Rien.
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Functionarissen

Advertenties

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

Evenementen

Albert van der Meer
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastheer/vrouw

Bestuursleden

Hobbyclub

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

Vertel de Dokter
(Hoe vertel ik het de Spaanse dokter?)

Een Nederlands/Spaans gids met woorden en
uitdrukkingen om beter op medisch gebied te
kunnen communiceren en met nuttige informatie
over de gezondheids- en sociale zorg in Spanje.
Dit boekje kunt u kopen bij de gastvrouw van de
NTV voor de prijs van € 6,50
U kunt er veel gemak en plezier van hebben.
Marijke van den Arend
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Clubleiders

Biljart

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

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

Ontspanningsavond 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

39

40

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
22.........Computer Care
36.........Construcciones Duque
34.........Correduria de Seguros
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

jan/feb
mrt/apr
mei/jun
jul
aug
sep/okt
nov/dec

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

Deventer
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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