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Van de voorzitter

Net thuis, de woensdag dat opnieuw bekend werd gemaakt dat we
moeten sluiten. Nu eerst voor twee weken maar wie weet hoe lang het
gaat duren? Heel begrijpelijk, want het allerbelangrijkste is gezondheid.
De situatie is overal zo slecht en we wachten op de vaccinatie, die ons
het licht aan het einde van de tunnel gaat geven en daar wil ik in
geloven.
Wij mochten nog wel een lange tijd open blijven omdat we een bar
vergunning hebben. Waarom niet gelijk de Casa dicht heeft u zich
wellicht afgevraagd. Dit is omdat we de leden toch de gelegenheid
wilden bieden om elkaar even te ontmoeten. Samen even een bakkie
doen, even de laatste berichten te horen. Daar is de Nederlandse
vereniging ook voor om samen hier lief en leed te delen en elkaar te
ondersteunen in deze moeilijke tijd.
Daarom doen we zo ons best om deze mooie vereniging door deze
moeilijke tijd heen te loodsen. Deze vereniging heeft al zoveel historie;
volgend jaar bestaat de NTV 45 jaar.
Helaas hebben we moeten constateren dat er een aantal leden hun
contributie voor 2020 niet hebben betaald. Juist in de periode waarin
de inkomsten achterblijven terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan,
zouden we toch op de steun van alle leden moeten kunnen rekenen.
Ook zij hebben toch in de loop der jaren kunnen gebruik maken van de
activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd met behulp van
vele vrijwilligers.
Natuurlijk is ook een donatie voor onze vereniging heel welkom. U
begrijpt dat de bar inkomsten en andere inkomsten terug lopen, terwijl
de kosten wel betaald moeten worden. Wij zijn met ons allen altijd
vrijgevig voor de goede doelen maar onze NTV Dénia is zeker ook een
heel goed doel. Ik hoef u echt niet te vertellen waarom, we zijn trots op
onze Nederlandstalige Vereniging in Dénia.
Annelies Akkerman.
De Voorzitter

7

8

Van de bestuurstafel

Henriëtte van Ampting heeft vanaf 1 januari jl. de taak van de
penningmeester waarnemend overgenomen. Zij heeft, onder
dankzegging aan René van Dijk, alle financiële stukken overgedragen
gekregen.
Zoals u weet zijn we in een lockdown fase gekomen sinds 21 januari
en dit zal nog tenminste tot 15 februari van kracht blijven. Wat er
daarna zal gebeuren, is nog niet bekend.
Het bestuur is verplicht in het eerste kwartaal een Algemene Leden
Vergadering ALV uit te schrijven. Deze datum staat voorlopig gepland
op 27 februari, doch indien er dan nog een lockdown of andere
maatregelen van kracht zijn, dan zullen wij ons hieraan moeten
houden. Zie ook de agenda in deze Nieuwsbrief.
Zoals u misschien al gezien heeft, zijn de heren Leo Langeveld en Ben
Jacobs bezig geweest om een mooi afdak te plaatsen op de plaats van
de serre. Tevens zullen de entree en de hal een make-over ondergaan
en ook de dames en heren toiletten. Saskia Langeveld zal hieraan
ook een bijdrage leveren.
Tot nu toe hebben wij nog steeds problemen met de pinautomaat,
namelijk de Maestro-kaarten (Creditcard) van de ING en ABN-AMRO
worden niet geaccepteerd. We zijn hierover met Ibercaja in gesprek.
Een dankjewel aan Saskia Langeveld en Inna (onze schoonmaakster)
is hier op zijn plaats want zij hebben in de laatste weken de gehele
Casa Holanda ontsmet en in het bijzonder de bridgezaal en de keuken.
In de NTV Statuten, zie Artikel 8, staat beschreven wat de plichten van
de leden zijn:
De contributie en andere bedragen te voldoen die overeenkomstig de
statuten elk lid ten deel vallen. Het boekjaar start op 1 januari t/m 31
december van elk jaar.
1/2
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Van de bestuurstafel

(vervolg)

Helaas zijn er nog een aantal leden, die hun contributie voor het
boekjaar 2020 nog niet hebben betaald maar dit is toch wel wenselijk
om in deze moeilijke tijden onze vereniging financieel gezond te
houden.
U kunt uw contributie voor het jaar 2020 en voor het jaar 2021 aan
onze gastvrouw Thea de Boer betalen of u kunt ook deze bedragen
overmaken op de NTV Bankrekening: IBAN: ES05 2085 8192 4103
3016 5614, BIC: CAZRES2Z, bij voorbaat dank.
Het NTV Bestuur wenst iedereen heel veel gezondheid en voorspoed.
Het NTV Bestuur.
2/2

Overkapping serre gedeelte

Vrijwilligers waar wij ook trots op kunnen zijn:
Leo Langeveld en Ben Jacobs.
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OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ter bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 27 februari 2021 om 13:00 uur.
in de Casa Holanda, Carrer Assagador de La Marjal 3 te Dénia.
Opmerking: Deze oproep is bestemd voor leden en tijdelijke leden van
de NTV Dénia.
Artikel 14 van de NTV statuten luidt “De vergadering is geldig bijeen
als bij de eerste oproep ten minste een derde van de leden aanwezig
is en bij een tweede oproep, onafhankelijk van het aantal aanwezigen,
welke een half uur na de eerste oproep op dezelfde plaats gehouden
kan worden”.
Agenda:
●Opening en welkom door de voorzitter.
●Mededelingen en ingekomen stukken.
●Aanvullende agendapunten
●Goedkeuren notulen Algemene Leden Vergadering februari 2020.
●Jaaroverzicht 2020 door de secretaris. – korte inleiding
●Financieel Jaaroverzicht 2020 door de penningmeester.
●Verslag Kascontrolecommissie 2020.
●Benoeming Kascontrolecommissie 2021.
●Voorstel Begroting 2021 door de penningmeester.
●Verkiezing Bestuur NTV.
●Voorbereiding Rondvraag.
Pauze
●Rondvraag
●Sluiting.
NB – De Pauze wordt eventueel ingelast op aanwijzing van de
Voorzitter.
1/2
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OPROEP ALV (vervolg)
•
•

Relevante stukken zijn ter beschikking voor de Leden.
Volgens de NTV Statuten artikel 12, dat luidt “Ten minste éénmaal
per jaar wordt een reguliere Algemene Leden Vergadering
gehouden, gedurende het eerste trimester van elk jaar”.

Ter voorkoming van misverstanden zei vermeld dat toegelaten tot de
Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn:
• Gewone Leden met Spreek- en Stemrecht;
• Tijdelijke Leden zonder Spreek- en Stemrecht;
• Wintergasten zijn ofwel gewone Leden of tijdelijke Leden.
Opmerking: Vanwege de Covid-19 maatregelen en de mogelijke
lockdown verlening zal het mogelijk zijn, dat op de datum van zaterdag
27 februari 2021 de ALV geen doorgang zal kunnen vinden.
Nader bericht hierover zal via e-mail aan de Leden worden kenbaar
gemaakt.
2/2

Huidige NTV Bestuur:
Voorzitter:
Vice-Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid Technisch Beheer:
Lid Bar / Keuken:

Annelies Akkerman
Annemieke Maas
Willem Pakvis
Henriëtte Ampting
Leo Langeveld
Ad de Waal

Niet aftredend
Verkiesbaar
Aftredend
Verkiesbaar
Verkiesbaar
Aftredend

Indien er meerdere kandidaten voor een van de vacature zijn vindt
schriftelijke stemming of per acclamatie plaats.
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Beste Leden,
We hebben in het bestuur van de vereniging een aantal vacatures.
Wie stelt zich beschikbaar?
Misschien zijn er vragen, wat houdt het in? Schroom niet om informatie
te vragen wat er van u verwacht wordt.
Ik weet zeker dat er leden zijn die plaats willen nemen in het Bestuur.
Het Bestuur NTV-Denia.

Covid-19 regels in de Casa

➢ Bij het binnenkomen dient u uw handen te ontsmetten.
➢ Het mondkapje dient u te allen tijde correct te dragen zolang u
niet aan een tafel zit.
➢ U wordt verzocht om u zo min mogelijk te verplaatsen
➢ Het maximale aantal personen per tafel is zes.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Roken alleen op de daarvoor gereserveerde plek.
➢ Drankjes en dergelijke kunnen besteld worden bij de
rondlopende vrijwilligers.
Het NTV Bestuur
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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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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
maart
24 februari
3 maart
april
31 maart
7 april
mei
28 april
5 mei
Beste Leden,
Helaas is er weinig ander nieuws als de kopij van de voorzitter, het
bestuur en het recept van de maand binnen gekomen. Een goede
reden daarvoor is dat de activiteiten niet kunnen plaats vinden
vanwege de maatregelen van de overheid met betrekking tot de
Corona crisis. De redactie heeft deze leegte gevuld met wellicht voor u
ook interessante informatie en we kijken uit naar uw kopij,
Mocht u ook iets willen schrijven dat voor uw medeleden ook
interessant kan zijn, dan zouden wij het op prijs stellen om dit aan de
redactie door te geven.
Wij willen u attenderen op onze adverteerders/sponsors die de uitgave
van de Nieuwsbrief mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de
financiële positie van onze vereniging. Kijkt u eens bij hen wat zij voor
u kunnen betekenen.
Dit jaar hebben onze acquisiteurs weer 5 nieuw adverteerders binnen
gehaald:
• Cafetaria La Luz II
pag. 8
• Restaurante Basta Fuego
pag. 28
• Makelaardij Starck-Estates
pag. 22
• Mandarin Restaurante Asiatico
pag. 38
• Meta Volante biking&hiking B&B cafetaria bar pag. 38
Redactie NTV
Steef van den Deijssel
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Stemmen bij de verkiezing van de
Tweede Kamer als u in het buitenland
woont
Stemmen vanuit het buitenland is zeer omslachtig. De stemprocedure
voor Nederlanders in het buitenland vereist actieve registratie al ver
voordat er verkiezingen zijn. Het stemmen zelf moet ook gebeuren
voordat de echte verkiezingscampagne losbarst – tenzij je gebruik
maakt van een volmacht.
Het grootste gedeelte van dit stemproces gebeurt nog met reguliere
post waardoor stembiljetten vaak niet aankomen (bij de stemmer of in
Den Haag).
Op 17 maart 2021 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. U stemt met een
briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om
voor u te stemmen.
U stemt standaard per brief. De gemeente stuurt u op 23 december
2020 per post uw briefstembewijs. Dit is het bewijs dat u mag stemmen
bij de komende Tweede Kamerverkiezing. Bewaar uw briefstembewijs
goed. U heeft het later nodig om uw stem te kunnen uitbrengen.
Ongeveer 4 weken voor de verkiezing stuurt de gemeente u het
stembiljet. Dat gaat standaard per e-mail, maar kan ook per post als u
dat bij uw registratie heeft aangegeven. Pas als u het briefstembewijs
én het stembiljet heeft ontvangen, kunt u stemmen. U ontvangt bij het
stembiljet uitleg over hoe u uw stem uitbrengt.
Uw stem moet uiterlijk op 17 maart 2021 om 15.00 uur lokale tijd zijn
ontvangen bij het briefstembureau in Den Haag. U kunt uw stem ook
opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade. In dat geval
moet uw stem uiterlijk op vrijdag 5 maart 2021 bij de ambassade zijn
ontvangen.
Bron: nederlandersbuitennederland.nl
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Fietsen in Spanje

Helm
Kinderen onder de 16 jaar moeten op elk type weg een helm dragen.
De goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht voor bestuurders en
passagiers als zij buiten de bebouwde kom fietsen, behalve
1. op lange oplopende hellingen*,
2. om medische redenen toestemming hebben of
3. in extreme hitteomstandigheden.
Alcohol
Voor fietsers gelden dezelfde regels als voor alle andere bestuurders
van voertuigen en zijn verplicht om zich te onderwerpen aan de
verplichte blaastest.
Richting aangeven
Het is verplicht om richting aan te geven.
In de bebouwde kom
Je moet zoveel mogelijk rechts houden van de weg.
Als je in een groep fietst dan maximaal twee fietsers naast elkaar. Als
het zicht slecht is of met druk verkeer dan voor je eigen veiligheid
achter elkaar fietsen.

Bron: DGT
* helaas is de term “lange oplopende hellingen” niet gedefinieerd.
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Hoe voorkomt u vallen?
De oorzaken van een val in huis zijn meestal
heel alledaags. U stapt met natte voeten op
de gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u
wilt even snel naar beneden omdat daar de
telefoon gaat. Haastig lopen, losse spullen
op de trap of een gladde traptrede is genoeg
om een nare val te veroorzaken.
Haal drempels weg
Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de randen van de drempels
afgeschuind zijn.
Ga niet rennen als u gebeld wordt
Draag uw mobiele telefoon bij u. Heeft u (ook) een vaste telefoon; zet
op elke verdieping een telefoon neer.
Gebruik een intercom
Sommige telefoons zijn ook als intercom te gebruiken, verkrijgbaar bij
elektro-speciaalzaken en telefoonwinkels.
Haal kleedjes weg
Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede antisliplaag onder zit of
plaats een antislipmat.
Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit
Armleuningen geven extra steun bij het opstaan en gaan zitten. U kunt
klossen aanschaffen om uw bed te verhogen.
Ga nooit op een stoel of kruk staan
Als u iets moet pakken dat hoog ligt, gebruik dan nooit een stoel of
kruk. Gebruik altijd een stevige huishoudtrap met een beugel waaraan
u zich vast kunt houden.
Natte plavuizen en tegels
Gebruik schoeisel met een goed profiel bij natte plavuizen of tegels om
te voorkomen dat u onderuit gaat.
Werk kabels zoveel mogelijk weg
Gebruik daarvoor kabelclips of snoergoten. Ze zijn verkrijgbaar bij de
bouwmarkt.
Haal alle dingen die op de trap liggen weg
Zelfs over een klein papiertje kunt u uitglijden en vallen. Neem
niet teveel spullen mee de trap op en af, houd altijd één hand vrij
om de leuning vast te houden.
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Covid-19 ziekteverloop informatie
Virussymptomen treden op vanaf de derde dag na infectie.
1e fase: lichaamspijn (1e t/m 3e dag)
* Oogpijn * Hoofdpijn * Braken * Diarree. Loopneus of verstopte neus.
* Brandende ogen * Branderig gevoel tijdens het urineren * Koorts
* Keelpijn (zere keel)
Het is erg belangrijk om de dagen met symptomen te tellen: 1e, 2e, 3e.
* U moet handelen voordat de koorts optreedt.
* Let op, het is erg belangrijk om veel te drinken, vooral gezuiverd
water.
2e fase; . Ontstekingsremmend. (Van de 4e tot de 8e dag)
* Verlies van smaak en / of geur * Vermoeidheid met minimale
inspanning. * Pijn in de borst (ribbenkast) * Beklemming op de borst
* Pijn in de onderrug (in de regio van de nieren)
Het virus tast de zenuwuiteinden aan.
Het verschil tussen vermoeidheid en kortademigheid:
• Kortademigheid is wanneer de persoon zit - zonder enige inspanning
- en kortademig is;
• Vermoeidheid is wanneer de persoon beweegt om iets eenvoudigs te
doen en zich moe voelt.
*Je hebt veel hydratatie en vitamine C nodig. Covid-19 bindt zuurstof
daarom is de kwaliteit van het bloed slecht, met minder zuurstof.
3e fase. Genezing. *Op dag 9 gaat de genezingsfase in, die kan duren
tot dag 14 (herstel).
Stel de behandeling niet uit, hoe eerder hoe beter!
Houdt u aan deze aanbevelingen, elke preventie is nooit teveel!
• Ga 15 tot 20 minuten in de zon zitten
• Rust en slaap minimaal 7 tot 8 uur.
• Drink anderhalve liter water per dag.
• Alle maaltijden moeten warm (niet koud) zijn.
Hoe weet u of u Covid-19 hebt?
* Keel jeuk. Droge keel * Droge hoest * Hoge temperatuur *
Ademhalingsproblemen * Verlies van geur en smaak
Bewaar deze informatie NIET alleen voor uzelf, maar deel ze met
familie en vrienden.
Bron: Salud Marina Alta
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Nepmail of neptelefoontje
Nepmailtjes lijken vaak zo echt dat veel mensen
slachtoffer worden van phishing. Ook kun je aan de
telefoon te maken krijgen met een crimineel die zich
voordoet als een officiële organisatie zoals je bank,
creditcardmaatschappij, internetprovider, software- of
computer-fabrikant of loterij en op deze manier je persoonlijke
gegevens probeert te ontfutselen.
Tips om een nepmail en neptelefoontje te herkennen
Het is allereerst belangrijk om te weten dat je bank, creditcardmaatschappij, internetprovider of andere organisatie nooit per e-mail of
telefoon vraagt om je inlogcodes of wachtwoorden door te geven. Krijg
je de vraag, werk er dus niet aan mee en klik niet op een link in een email die van een betrouwbare organisatie lijkt te zijn. Ze kunnen er
bedrieglijk echt uitzien, zelfs met het logo van de organisatie.
Hieronder wordt uitgelegd hoe je een nepmail en een neptelefoontje
kunt herkennen.
•

Nepmail

• Vaag of onduidelijk e-mailadres
Een nepmail heeft misschien nog wel een normaal ogende afzender
zoals de naam van de webwinkel of je bank onderaan in de tekst
staan, maar vaak wel een onduidelijk e-mailadres als afzender.
Bijvoorbeeld een afgeleide versie van de echte bedrijfsnaam of
instantie. Controleer daarom het mailadres.
• Algemene aanhef
Word je aangesproken met hele algemene termen zoals 'Geachte
heer/mevrouw' of 'Beste klant', let dan op. Als het wel echt het bedrijf
of de instantie zou zijn waar je klant bent, dan staat in de
aanhef meestal in ieder geval je achternaam en alleen 'heer' of
'mevrouw' ervoor, niet beide.
1/3
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Nepmail of neptelefoontje (vervolg)
• Vraag om je persoonlijke gegevens
In veel nepmails staat het verzoek om op een linkje te klikken om je
persoonsgegevens 'te controleren', 'bij te werken' of 'aan te vullen'.
Ook kan je dan gevraagd worden in te loggen alsof je gaat
internetbankieren. Doe dit nooit, want een crimineel kan je dan naar
een valse website leiden en je persoonlijke gegevens in handen
krijgen. Je bank, verzekeringsmaatschappij en overheidsinstanties
vragen nooit via een e-mail naar persoonsgegevens. Je kunt het bedrijf
of de instantie natuurlijk wel even bellen om te controleren of ze de email hebben verstuurd. Gebruik hiervoor nooit de contactgegevens in
de e-mail, maar zoek deze zelf op.
• Taalgebruik en vormgeving vreemd of onjuist
De nepmails staan tegenwoordig allang niet meer bol van de taal- en
spelfouten. Ook de gebruikte logo’s en foto’s worden steeds
professioneler. Kijk toch goed of je onregelmatigheden tegenkomt. Je
kunt ook een eerdere mail van een bedrijf of instantie ernaast leggen
ter vergelijking.
• Vraag om op linkjes te klikken of bijlage te openen
Criminelen die nepmails versturen, hopen dat je op de link in de mail
klikt of dat je een bijlage opent. Want ze willen op deze manier
schadelijke software op je computer installeren zonder dat jij het merkt.
Een zip-bestand met bijvoorbeeld facturen of aanmaningen is altijd
verdacht, want deze worden nooit op deze manier verstuurd. Verwacht
je toch een bestand? Neem dan contact op met de afzender om te
vragen wat en hoe ze iets precies verstuurd hebben. Gebruik ook
hiervoor nooit de contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf
op.

Nep sms bericht (van de redactie)
De kopie van dit sms bericht dat ik heb
ontvangen laat een vals webadres zien waarin
wel de naam van de bank in voorkomt. Tevens
de mededeling dat mijn pas verloopt is niet
juist; dit is pas in september dit jaar.
Wees op uw hoede!
2/3
31

32

Nepmail of neptelefoontje (vervolg)
Neptelefoontje

•

• Vraag om je persoonlijke gegevens
Doet iemand zich aan de telefoon voor als een medewerker van jouw
bank of een bedrijf die zegt dat je rekening is geblokkeerd of je
instellingen voor internetbankieren niet goed staan en dat je
daarom je rekeningnummer en inloggegevens even moet geven? Of
wordt je verteld dat je een prijs hebt gewonnen waarvoor je
rekeninggegevens
met
jou
nagelopen
moeten
worden?
Geef je persoonlijke gegevens niet af en laat je niet ompraten of
intimideren. Kap het gesprek af en verbreek de verbinding. Zoek het
telefoonnummer van de bank of het bedrijf op (gebruik niet het
telefoonnummer dat de beller je heeft gegeven) en check of ze je echt
hebben gebeld.
• Vraag om toegang tot je apparaten
Krijg je telefoon van de klantenservice van je internetprovider, een
softwarebedrijf of de fabrikant van de computer, tablet of
smartphone die vanaf afstand toegang vraagt tot je apparaten
om hard- of softwareproblemen op te lossen? Doe dit nooit zomaar en
ga ook niet naar een website waar je software moet installeren om de
problemen op te lossen. Verbreek bij twijfel de verbinding en check bij
de internetprovider, het softwarebedrijf of de computerfabrikant of ze je
echt hebben gebeld.
Bron:
3/3
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Extra maatregelen Covid 19
Nieuwe extra maatregelen COVID19 van de Generalitat Valenciana
van 25 januari tot 15 februari.
1) Alleen samenwonenden in hun woningen / appartementen;
geen bezoek ook geen familie.
2) Bijeenkomsten van slechts 2 personen die niet samenwonen in
openbare of privéruimten .
3) Sluiting grenzen Comunitat Valenciana verlengd tot 15 februari.
4) Sluiting grenzen van gemeenten met meer dan 50.000
inwoners in het weekend en op feestdagen.
De maatregelen die golden vanaf 21 januari blijven van kracht tot 15
februari.
Er zijn uitzonderingen op de regels 1 en 2:
a) Niet-professionele activiteiten met betrekking tot ouderschap en
zorg, zoals de zorg en begeleiding van minderjarigen en ouderen die
zich in een afhankelijke situatie bevinden
b) Het afwisselend samenleven van zonen en dochters met hun
ouders of bij ouders die niet samenwonen.
c) Pleegzorg voor minderjarigen.
d) Het ontmoeten van mensen met een huwelijks- of partnerrelatie die
op verschillende adressen wonen.
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Opknapbeurt toiletgroep Casa
Brengt de Corona toch nog iets goeds op nu er geen leden in de Casa
kunnen komen, dan maar lekker alles opfrissen met een leuk kleurtje.
Nu kunnen de deuren er gewoon uit zonder dat er iemand hoge nood
heeft behalve ikzelf..
Ik zeg, nog fijn nog even klussen Saskia en morgen weer een dagje
rusten.
Saskia Guldemundt
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12h – 16h | 18h – 00h
Tel. 96 604 38 96
C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700

38

RECEPT van de maand, Rien Versprille
GELE CURRY
MET
GRAPEFRUIT
EN
KIP
4 personen
Benodigd:
300 gr. rijst, 1 eetl. zonnebloemolie, 2 tenen geperste knoflook, 1 bakje
gele currypasta, 400 gr. kipfilet in blokjes, 4 dl. kokosmelk, 200 gr.
peultjes, 1 paksoi in reepjes, 2 rode grapefruits in partjes, 50 gr.
ongezouten cashewnoten grof gehakt, 2 lente-bosuitjes in dunne
ringetjes.
Bereiding:
Rijst gaar koken in ruim water, in een zeef gieten en koud afspoelen en
doe in een magnetron bestendige kom. Doe de olie in de wok of
hapjespan en bak de knoflook en kipblokjes lichtbruin en voeg de
currypasta erbij en bak even mee. Voeg de kokosmelk, peultjes en
paksoi toe en laat nog even pruttelen. Schil de grapefruits en snij er
partjes van tussen de vliesjes. Doe de rijst goed verwarmen in de
magnetron, verdeel over vier voorverwarmde borden en schep de
curry erover en verdeel de licht verwarmde partjes grapefruit, de
gehakte cashewnoten en de ringetjes bosui erover en serveer direct.
Bij gebrek aan peultjes neemt u dunne sperzieboontjes maar kook die
dan tevoren beetgaar in helften.
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

Hannie Saaltink

Externe contacten

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

Evenementen

Evenementen Groep
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastvrouw

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
wgpakvis@gmail.com

Hobbyclub

Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com

Jeu de Boules

Vacature

Klaverjassen

Vera Smit................................696 378 730
levebreda@gmail.com

De Dinsdagavond

Ad de Waal.............................669 251 038
addewaal46@gmail.com

Wandelen

Cor van den Arend..................960 130 880
cvdarend@hotmail.com.......679 093 778
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Index Adverteerders:
pag.

2..........Binck Bank
30.........Auto Dénia Opel
24.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
48.........Camarot verzekeringen
8.........Cathy de Bos Fysiotherapie
14.........Ciudad Patricia
36.........Computer Care
42.........Construcciones Duque
40.........Correduria de Seguros
20.........Dénia Osteopath
44.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos
44.........Duit TV
40.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
24.........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.........Haring en Co
4.........Hospital Clinica Benidorm
20.........Janett Friseur
32.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
8.........La Luz II Cafetaría
38.........Meta Volante B&B cafetaria
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
38.........Restaurante Asiatico Mandarin
26.........Restaurante Basta Fuego
34.........Restaurante Teneré
24.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur
22.........Starck Estates
6.........Tandarts Willem Rutten
36.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
47.........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 91 80
Website: www.kerkdenia.nl
Kerkdienst iedere zondag om 11:00 uur.
Aansluitend drinken we een kopje koffie.
Planningsoverzicht 2021 Predikanten Dénia
jan/feb................Nog geen diensten
mrt/apr...............Henk Vijver
mei.....................Anja van de Poppe
juni.....................Wilma van der Linden
juli/aug................Jos v.d. Sterre
sept/okt..............Gertjan Lambers-Heerspink
nov/dec..............Henk Linde

Mocht u vragen hebben dan kunt u de onderstaande personen
bellen.
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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