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Van de voorzitter

Beste Leden,
Wat een fantastisch nieuws, het terras mag weer open. Dit bericht is
zo geweldig, hier hebben we zo naar uit gekeken. Elkaar weer
ontmoeten en weer gezellig bij elkaar komen. We hebben een heerlijk
terras en daar gaan we goed gebruik van maken.
Helaas hebben we jaarlijkse ledenvergadering moeten verplaatsen
vanwege de Corona maatregelen. Maar waarschijnlijk is eind maart de
temperatuur wat aangenamer. Als bestuur is het belangrijk om met de
leden van gedachten te wisselen, uw mening te horen en of er nog
nieuwe plannen zijn en samen van gedachten te wisselen. En ook om
de nieuwe evenementen groep aan u voor te stellen, die in deze tijd
aan het brainstormen is om de activiteiten voor te bereiden die we
zouden kunnen ondernemen. We staan allemaal in de startblokken om
aan de slag te gaan.
De tijd dat we dicht waren is wel goed benut, want ons technisch
bestuurslid heeft samen met leden de Casa een metamorfose
gegeven. Misschien heeft u het al op de website gezien, hoe ze de
schouders er onder hebben gezet. Speciaal woord van dank aan
Saskia, ongelooflijk wat heeft zij veel werk verricht.
Ik bewonder de inzet van alle leden en hun enthousiasme om onze
mooie vereniging door dit jaar heen te helpen.
Wel heb ik een vraag aan u; we hebben een aantal vacatures voor
clubleiders, wie helpt ons om deze activiteiten weer op te kunnen
starten?
Heeft u vragen, u kunt altijd een e-mail versturen naar de Secretaris en
dan kunnen wij hierop reageren en u informeren.
Ik wens iedereen Fijne Paasdagen en ik weet zeker dat we met ons
allen gaan genieten van de terrassen die weer open zijn.

Annelies Akkerman.
De Voorzitter
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Van de bestuurstafel
Het bestuur is verplicht in het eerste kwartaal een
Algemene Leden Vergadering (ALV) uit te schrijven.
Zie de agenda van de ALV in deze Nieuwsbrief. De
geplande datum, 27 februari, is verschoven naar 27 maart vanwege de
Corona maatregelen; indien er nog steeds een lock down of andere
maatregelen van kracht zijn, dan zullen wij ons hieraan moeten
houden en zullen ons beraden hoe dit is op te lossen.
U weet dat we sinds 21 januari in een lock down fase zijn gekomen en
dit zal nog tenminste tot 2 maart van kracht blijven. Wat er daarna zal
gebeuren is nog niet bekend, misschien gaat er een versoepeling
plaats vinden.
U heeft wellicht al gehoord dat Leo Langeveld en Ben Jacobs een
mooi afdak hebben geplaatst op de plaats van de serre.
De entree, de hal en de toiletgroep hebben een opknapbeurt
ondergaan. Saskia Guldenmundt heeft hier veel tijd aanbesteed met
hulp van Leo. Saskia heeft de binnenmuren van de Casa van een
nieuw verfje voorzien en er wordt nog gekeken naar de aankleding van
het geheel. Ook zijn de jeu de boules banen en de voorzijde van de
Casa opgeruimd met behulp van een aantal leden. Kijk op de website
van de NTV waar u een foto-impressie ziet van de veranderingen
zolang u nog niet in de gelegenheid bent om het zelf te zien.
Vorig jaar is het Nederlandse schooltje gestopt; we zullen de
ambassade aangeven dat er weer een Nederlands schooltje kan
worden opgestart.
Voedselbank: Het bestuur heeft besloten om het Rode Kruis en de
Baptiste Kerk te ondersteunen maar niet met geld maar met houdbare
etenswaren.
De pinautomaat functioneert niet naar behoren, namelijk de Maestrokaarten (Creditcard) van de ING en ABN-AMRO worden niet
geaccepteerd. We zijn hierover met Ibercaja in overleg.
Helaas kon de amandelbloesemtocht niet plaats vinden in verband met
de Corona maatregelen. Misschien kan een kersenbloesemtocht in
april wel doorgang vinden.
Het bestuur wenst iedereen heel veel gezondheid en voorspoed.
Het NTV Bestuur
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OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ter bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
zaterdag 27 maart 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
Verkiesbaar
Verkiesbaar
Verkiesbaar
Aftredend

Indien er meerdere kandidaten voor een van de vacature zijn vindt
schriftelijke stemming of per acclamatie plaats.

13

14

Agenda

1
5

apr
apr

Elke dinsdag 14:00 u Klaverjassen
Elke woensdag 11:00 u Inloopochtend
Workshop Paasstukjes maken 14:00 u in de Casa
2de Paasdag 13:00 u Paasbijeenkomst in de Casa

Activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk
van de regelgeving van de overheid.

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

15

16

Algemene en afwijkende
verkeersregels in Spanje
Veilig rijden
– In Spanje gelden algemene regels die bepalen
dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde
controle moet hebben over het voertuig, moet
beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en
constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
– Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als
je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt,
make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt, blote voeten
hebt, teenslippers draagt of zwemkleding aan hebt.
Rijden onder invloed
– Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
– Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben is het
maximum 0,3 promille.
– Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.
Mobiele telefoon
– Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het
rijden een mobiele telefoon vast te houden.
– Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood
verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
– Handsfree bellen is toegestaan.
Hoofdtelefoon of oortjes
– Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor
bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, tijdens het rijden is
verboden voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders, fietsers en
bromfietsers. Gehoorbeschermers zijn ook niet toegestaan.
Apparatuur bedienen
– De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals
een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet
bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden
geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het
gezichtsveld
van
de
bestuurder,
tenzij
het
gaat
om
navigatieapparatuur.
– Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden
is verboden.
Bron: ANWB
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Als de maatregelen het toelaten wordt op 1 april om 14:00 uur een
workshop Paasstukje maken georganiseerd. De kosten hiervoor zijn
€ 7,50 en voor niet-leden € 8,50. Hiervoor kunt u zich opgeven via de
e-mail evenementen@ntvdenia.com of bij de gastvrouw.
Tweede paasdag is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn met
een hapje vanaf 13:00 uur.
Zodra de overheids maatregelen het toestaan willen we de volgende
activiteiten opzetten.
• Bingoavond
• Dartstoernooi
• BBQ
• Hollandse spelletjes
• Karaoke/ meezingen
• Rommelmarkt
• Filmavontuur
• Koningsdag
• Thema-avond
Hopelijk kunnen we iedereen weer snel zien.
De Evenementen Commissie
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Gebruikers stappen massaal over
van Whatsapp naar alternatieven
als Telegram of Signal.
Dit als gevolg van het nieuwe privacybeleid van de chatdienst waarbij
gebruikers akkoord moeten gaan met datadeling tussen Whatsapp en
moederbedrijf Facebook. Overigens geldt dit niet binnen Europa.
Desondanks is het beleid van Whatsapp ook hier aanleiding voor
mensen om de berichtendienst vaarwel te zeggen omdat de servers
van Whatsapp in Amerika staan.
De veranderingen in de voorwaarden en diensten van WhatsApp
worden op 15 mei 2021 van kracht. Gebruikers moeten akkoord gaan
met de nieuwe voorwaarden anders verliezen ze de toegang tot hun
accounts bij de chatdienst.
Dit geldt niet voor Europese gebruikers. Die vallen onder
privacyvoorwaarden van dochterbedrijf WhatsApp Ierland legt techsite
Tweakers uit. Volgens die voorwaarden deelt WhatsApp wel
accountgegevens met Facebook, maar mogen andere Facebookbedrijfsonderdelen die data niet gebruiken voor hun eigen diensten. Zij
moeten daarvoor toestemming hebben van de Ierse privacy-autoriteit
(Facebook is in Europa officieel gevestigd in Ierland).
De aankondiging van Whatsapp heeft bij veel gebruikers wereldwijd
kwaad bloed gezet en geleid tot een exodus.
Naast Telegram ziet ook WhatsApp-alternatief Signal het aantal
gebruikers flink stijgen.
Ook in Nederland blijken de apps aan populariteit te winnen, aldus
Nu.nl. Signal staat momenteel op de eerste plek in de App Store.
Telegram staat op drie en WhatsApp op zes. In de Google Play Store
staan Signal en Telegram eveneens bovenaan in de lijst van
populairste apps.
Bron: Computable.nl
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Opknapbeurt Casa
Kijk op de website www.ntvdenia.com voor meer foto’s
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Sudoku

Woordzoeker
Boerken
Dagschotel
Degustatie
Dorst
Duvel
Etiket
Gist
Godendrank
Grimbergen
Gruut Bruun
Importbier
Leffe Blond
Leffe Bruin
Pilsbier
Proeven
Tappen
Tapper
Taverne
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Zoekactie naar Wil Kool

Op 1 januari 2021 ben ik een zoekactie
gestart naar mijn oom, Wil Kool, wonende te Dénia en weduwnaar van
Truus Kool. Beiden lid van de NTV Denia. En nu op vrijdag 5 februari
2021, een maandje later, heb ik hem al gevonden ! Vandaag was er
telefonisch contact met Wil, voor het eerst sinds anderhalf jaar, het
was een emotioneel moment voor mij, mijn familie en voor Wil.
Dit alles is gerealiseerd met de hulp, ondersteuning en warme
belangstelling van de voorzitter van de NTV, Annelies Akkerman. Ook
de heer Rene van Dijk die een facebookoproep heeft geplaatst ben ik
zeer dankbaar. Ik kreeg tevens het aanbod om contact op te nemen
met Joan Buiskool, die de uitvaartdienst van Truus Kool op 5 oktober
2010 heeft begeleid, maar dat is gezien het mooie resultaat niet meer
nodig. Wel wil ik Joan bedanken voor haar bereidheid.
Uiteindelijk is via dr. Henk Landa het contact weer tot stand gebracht.
Hij mocht mij vanwege de privacywetgeving geen informatie
verstrekken over Wil Kool maar was wel bereid mijn telefoonnummer
aan Wil te geven met de mededeling dat ik naar Wil op zoek was. Het
effect van zijn acties was verbluffend: binnen een half uur belde Wil mij
en waren we weer herenigd.
Ik wil de Nederlandse gemeenschap in Dénia en in het bijzonder de
NTV van harte bedanken voor hun inzet en medeleven in deze
zoekactie en spreek de wens uit dat zij contact met Wil zullen
onderhouden zoals wij dat als familie niet ook weer kunnen doen ! Hij
verdient het.
Met hartelijke groet.
Diana Kool en familie
Assen
Nederland
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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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Brandveiligheid
Elektrische apparaten
Brand in een woning komt vaak door onveilig gebruik van elektrische
apparaten. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik.
Als de warmte niet goed weg kan door opgehoopt stof, is er
brandgevaar.
Denk aan
• wasdrogers, televisies, magnetrons,
• elektrische ovens,
• mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels,
• computers, laserprinters en haarföhns.
Houd elektrische apparaten dus altijd stofvrij. Maak het filter van uw
wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare materialen
uit de buurt van elektrische apparaten.
Let op
• Stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit daarom grote
stroomverbruikers, zoals frituurpannen en kachels, rechtstreeks
aan op het stopcontact en sluit geen stekkerdozen op
stekkerdozen aan.
• Gebruik magnetrons alleen waarvoor ze zijn bedoeld. Houd u
aan de aangegeven bereidingstijd. Magnetrons die te lang
worden ingesteld, zijn regelmatig oorzaak van brand.
• Elektrische dekens vormen een risicofactor als het om brand
gaat omdat de bedrading aan slijtage onderhevig is. Bewaar
een elektrische deken losjes opgerold om beschadigingen van
de bedrading te voorkomen. Rol de deken voor gebruik altijd
helemaal uit en volg de gebruiksaanwijzing.
Bron: www.brandweer.nl
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Voorzorgsmaatregelen
1 • Vluchten bij brand
Maak een vluchtplan. Bepaal de
vluchtroute en spreek af wie de medebewoners en huisdieren
meeneemt. Houd uw vluchtroutes vrij van obstakels zodat u bij brand
snel uw huis kunt verlaten.
2 • Rookmelders
Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
3 • Telefoon
Zorg altijd voor een opgeladen telefoon en zet telefoonnummers van
buren in uw telefoon, zodat u
in geval van nood meteen kan bellen.
4 • Vlam in de pan
Blus alleen met een passende deksel. Blus nooit met water. Blijf in de
keuken tijdens het koken.
5 • Roken
Rook niet in bed. Controleer of sigaretten helemaal uit zijn voordat u ze
weggooit.
6 • Lucifers en aanstekers
Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van (klein)kinderen.
7 • Koolmonoxide
Frisse lucht is belangrijk. Zorg voor voldoende ventilatie en laat uw
cv-installatie jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en
test deze maandelijks.
8 • Veilige schoorsteen
Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen door een erkend
bedrijf.
9 • Elektrische apparaten
Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door
de combinatie van stof en een hoge temperatuur kan brand ontstaan.
10 • Stekkerdozen
Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote
stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit geen
stekkerdozen op stekkerdozen aan.
Bron: www.brandweer.nl
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De gezondheidsdienst van elke autonome gemeenschap zal contact
opnemen met de te vaccineren mensen volgens de vastgestelde
volgorde van prioriteitstelling. Het is belangrijk om tot dan geen
individueel contact op te nemen met het gezondheidssysteem over
vaccinatie met COVID-19.
Bron: https://www.vacunacovid.gob.es/
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Status vaccinatie

De gezondheidsorganisatie Marina Salud heeft duidelijk gemaakt hoe
het verdere vaccinatieproces verloopt voor inwoners van deze regio.
Zij worden op alfabetische volgorde en van oud naar jong opgeroepen,
vanaf de leeftijd van 90 jaar en ouder. De 90+ groep is vanaf 18
februari aan de beurt en vanaf 22 februari is begonnen met de 80+
groep. Het is dus niet nodig om een afspraak te maken want u wordt
gebeld of u ontvangt een e-mail.
Let op:
Het is wel van belang dat uw gegevens in het SIP-systeem correct zijn.
U kunt dit controleren via:
️️
http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto met of zonder
een digitaal certificaat.

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
april
mei
JUNI

Inleveren
31 maart
28 april
26 mei

Uitgave Nieuwsbrief
7 april
5 mei
2 juni

Redactie NTV
Steef van den Deijssel
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Tegeltjeswijsheid
Geef mij maar een joint zei de goudvis, dan word ik
haai.
Als je neus 180 gedraaid zat zou je bij regen
verdrinken.
Vreemd gaan is met je goede been uit het verkeerde bed stappen.
Vriend; Is iemand die tijdens je leven zegt wat anderen nalaten je te
vertellen.
Geld lijkt op vet, van beide is er genoeg maar altijd op de verkeerde
plek.
In al onze ijver sportief te blijven, parkeren we onze auto altijd zo dicht
mogelijk bij de sportschool.
Alle paddenstoelen zijn eetbaar, weliswaar zijn er tussen die je maar
één keer kunt eten.
Als je een keus moet maken en je durft het niet, is dit op zichzelf al
een keus.
De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden wist nog niemand
dat we eens een bril zouden gaan dragen en toch staan onze oren op
de goede plek.
Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen. Volgens deskundigen zou
die maar 8 uur duren.
s’ Avonds zijn we dan dus op tijd terug thuis.
Elk huisje heeft zijn kruisje.
Ingezonden door Rien
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12h – 16h | 18h – 00h
Tel. 96 604 38 96
C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
ASPERGES MET EIEREN EN
MOUSSELINESAUS
De aspergetijd zal niet meer zo lang op zich
laten wachten dus hier bij een beschrijving
hoe u ze lekker kan bereiden.
Asperges bewaar je in een vochtige doek. Voorzichtig schillen,
onderste harde stuk afsnijden en bewaar de afval om aspergesoep van
te maken. Kook ze in ruim water met zout ong. 30 min. Ik doe er altijd
een scheut melk bij. Kook 1 ei per persoon in 8 min. hard en maak een
mousselinesaus als volgt: maak een dl. bouillon van een blokje, voeg
bij een scheut wijnazijn, ½ citroensap, een gesnipperd chalotje, enkele
gekneusde peperkorrels en een scheut witte droge wijn. Laat tot een
derde inkoken, zeven en af laten koelen. Doe in een steelpan en voeg
3 dooiers toe en klop met op een heel zacht vuurtje schuimig. Nu direct
van het vuur voordat het schift!
Kan ook met elektrische klopper als u wat onhandig bent met kloppen
met een garde. Maak 125 gr. roomboter goed warm en al kloppend
bijvoegen. Proeven en eventueel op smaak maken met wat aromazout
van Knorr. U heeft nu een Hollandse saus (Sauce Hollandaise). Klop
nu een ½ dl slagroom stijf zonder suiker en roer voorzichtig er door. Nu
heeft u een Sauce Mousseline. Deze saus wordt nooit super heet
geserveerd om schiften te voorkomen, Als de saus iets te koud is
geworden kan hij wel opgewarmd worden maar nooit te warm laten
worden en steeds goed op de bodem roeren en kloppen.
Mocht de saus onverhoopt toch wat gaan schiften dan kan hij soms
gerepareerd worden door er een scheut heet water door te kloppen.
De warme asperges op voorverwarmde borden serveren met de in
helften gesneden eieren en de Mousseline Saus. Als u het lekker vindt
kan u er een paar plakken dun gesneden gekookte ham bij serveren
maar is niet echt nodig.
Van de schillen en afsnijdsels kan u aspergesoep maken.
Als vulling gebruikt u dan een potje asperges uit de supermarkt.
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 Fuego
34.........Restaurante Teneré
24.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur
22.........Starck Estates
6.........Tandarts Willem Rutten
44.........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
mrt/apr...............Nog geen diensten
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 heeft u een routebeschrijving nodig, bel dan met:

Derk Rozema:
Bram Gerth:

tel. 686 717 454
tel. 684 452 491
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