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

Secretaris Philip van Kalsbeek.......+31 622 985 236
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester Henriëtte van Ampting...633 065 946
 penningmeester@ntvdenia.com

Lid Bar beheer Ad de Waal....................669 251 038 
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Lid Technisch beheer Leo Langeveld...............+31 614 962 520

Lid Willem Pakvis ...............617 946 211
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Vorig  jaar  hadden  we  een  speciale  uitgave  met  verhalen  over  de
bevrijding. Dat was in verband met 70 jaar bevrijding van Nederland.
We hebben leden in de vereniging die dit nog hebben meegemaakt.

Nu kijken we opnieuw uit naar een bevrijding, nu rekenen we erop dat
we het virus kunnen verslaan. Er zijn al een aantal leden die al twee
vaccinaties hebben gehad en sommige nog niets. Maar het begin is er
en dat is ook zeker een felicitatie waard. Het was een nare tijd en we
zijn er nog niet helemaal van af. Maar na de vaccinatie worden we niet
meer  zo  ziek  en  dat  geeft  toch  hoop..  De  mondkapjes  blijven
waarschijnlijk nog wel een tijdje in het straatbeeld. 

Nu  nog  de  versoepelingen  zodat  we  de  activiteiten  binnen  de
vereniging weer kunnen oppakken. Bijvoorbeeld de modeshow die we
twee keer per jaar hadden. Helaas is de winkel die dit organiseerde
gestopt maar ik heb contact met een nieuw adres en de mogelijkheid
bestaat dat we dit weer kunnen organiseren.

Er  zijn  al  een  aantal  lezingen  aangevraagd  en  een  aantal  leden
hebben interesse om te gaan dansen. Mocht u ideeën hebben laat het
ons weten, we horen graag van u. Er zijn zoveel leuke evenementen
en activiteiten om te organiseren. 

Afgelopen maand hebben we kunnen genieten van de Paasviering en
werden we verwend met lekkere hapjes en ook nog een cadeautje. Er
was veel werk verzet om al deze doosjes te maken. Koningsdag was
heel  gezellig  en  konden  we  genieten  van  een  heerlijk  zonnetje.
Gezamenlijk hebben we het Wilhelmus gezongen en een toost op de
koning uitgebracht. Dank aan de evenementen commissie en de leden
achter de bar die dit alles mogelijk maakten. 

Annelies Akkerman. 
Voorzitter NTV Dénia
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

Hierbij een samenvatting, waar het bestuur van uw vereniging zich, de
laatste paar weken, mee bezig heeft gehouden.

Nieuwe interim secretaris

Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief van april 2021, heb ik voorlopig,
tot  de komende Algemene Leden Vergadering,  het  Secretariaat  van
Willem  Pakvis  overgenomen.  Aangezien  ik  nieuw  ben  in  deze
vereniging en in deze functie, ben ik Willem zeer erkentelijk dat ik nog
enige tijd van zijn ervaring en kennis gebruik mag maken.

Corona maatregelen

Het bestuur hoopt dat er na 9 mei meer duidelijkheid zal komen of wij
snel weer als vereniging kunnen functioneren. Zodra dit weer mogelijk
is kunnen wij beslissen wanneer we de Algemene Leden Vergadering
kunnen organiseren. Wij van onze kant zijn dit al aan het voorbereiden
en  wij  hopen,  zodra  de  versoepelingen  een  feit  zijn,  u  zo  spoedig
mogelijk de definitieve datum te kunnen doorgeven.

Contributie

Dit  is  voor  onze Vereniging,  zeker  in  deze tijd,  een zeer  belangrijk
onderwerp.  Daar  er  omtrent  de  contributie  nogal  wat  verwarring
bestaat zal ik proberen het een en ander te verduidelijken.

In  de  door  u  goedgekeurde  statuten  (09.02,2004)  en  huishoudelijk
reglement (28.02.2010) is iemand die lid (gewoon lid) wil blijven van de
NTV voor het volgende jaar, verplicht om zijn of haar contributie voor 1
januari  van het  nieuwe verenigingsjaar  te  voldoen (zie statuten van
09.02.2004  artikel  8  en  24  en  het  huishoudelijk  reglement  van
28.02.2010 punt 4.2).

In  2014  heeft  het  toenmalige  bestuur  nieuwe  huishoudelijke
reglementen  voorbereid  om  deze  door  de  Algemene  Leden
Vergadering  te  laten  goedkeuren.  Dit  is  echter  niet  gebeurd,  wat
inhoudt dat het oude huishoudelijke reglement van 2010 nog steeds
van kracht is.

1/2
9



10



Van de bestuurstafel (vervolg)

Het is erg ongelukkig dat dit nieuwe ontwerp van 2014 op de website
van onze vereniging is geplaatst en in deze niet legale versie wordt
een uiterste datum om uw contributie te voldoen van 1 mei genoemd.

Het huidige bestuur beseft dat dit erg verwarrend voor  u is en heeft
besloten voor 2021 de datum van 1 mei te hanteren. Dit betekent dat u
dus voor deze datum uw contributie  moet hebben voldaan,  om als
(gewoon) lid van de vereniging te worden gezien. Dit is erg belangrijk,
zeker als u aanwezig wilt zijn bij de Algemene Leden Vergadering van
2021 en uw stemrecht wilt behouden. Ook dit is officieel vastgelegd in
de  rechtsgeldige  statuten  en  huishoudelijk  reglement  van  onze
vereniging. Bij deze onze excuses voor de verwarring en wij zullen er
zorg voor dragen dat dit spoedig zal worden rechtgezet.

Promotie van de NTV

We zijn druk bezig met het samenstellen van een flyer waarin we onze
vereniging  wat  meer  naamsbekendheid  willen  geven  in  Dénia  en
omstreken.

Evenementen

Hierbij wil het bestuur de evenementen commissie bedanken voor een 
zeer geslaagd paasfeest (zie het verslag in deze Nieuwsbrief.

Philip van Kalsbeek
Interim Secretaris NTV
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Agenda

 Elke dinsdag 14:00 u Klaverjassen
 Elke woensdag 11:00 u Inloopochtend
 Elke vrijdag 15:00 u Inloopmiddag

5 mei  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
19 mei  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u
2 juni  Bibliotheek open 11:00 – 12:30 u

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 behalve 

als u iets eet of drinkt.
➢ U wordt verzocht om u zo min mogelijk te verplaatsen
➢ Het maximale aantal personen per tafel is zes.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Niet roken op het terras .
➢ Drankjes en dergelijke kunnen besteld worden bij de 

rondlopende vrijwilligers. 

Het NTV Bestuur
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Nieuwe Leden

Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u ondanks de huidige
en hopelijk tijdelijke beperkingen zich spoedig thuis zal voelen bij onze 
vereniging.

John de Groot

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur

Van de redactie

Stuur uw kopij naar r  edactie@ntvdenia.com  

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

juni 26 mei 2 juni

juli 30 juni 7 juli flyer

augustus 28 juli 4 augustus flyer

Redactie NTV
Steef van den Deijssel
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Klaverjassen

Ook in de maand april hebben we weer gezellig kunnen klaverjassen.
Er was  voldoende geld in de klaverjaspot om voor de 13 aanwezige
klaverjassers een etentje te organiseren. 

We  hebben  op  9  april  heerlijk  genoten
van  een  drie  gangenmenu  met  een
drankje in  een  restaurant  in  Dénia  en
waren  met  16  personen  inclusief  3
partners.

Op 6 april met 3 tafels
in de zon klaverjassen

met als winnaar, ja
hoor wederom Joyce.

Op 13 april met 2
tafels in de zon met als

winnaar, ook weer
Margaret. We moeten
oppassen met haar,
want ze gaat steeds

beter spelen!

Op 20 april met 2
tafels, in de zon en
even naar binnen
gevlucht want het
begon enorm te

regenen. Deze keer
was de winnaar Leo

Langeveld.

We gaan deze maand weer gezellig verder met klaverjassen.
Vera
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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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Uw  advertentie hier?

neem contact op

met

info@ntvdenia.com
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Afgelopen maand konden we gelukkig weer iets organiseren en had-
den we twee evenementen.
Op 5 april hadden we een erg gezellige druk bezochte 2e paasdag met
een lekker zonnetje en verschillende hapjes met natuurlijk ei erin ver-
werkt.
Koningsdag de 27ste was ook een erg leuke gezellige dag. Daarover 
staat in deze nieuwsbrief nog veel meer.
Nu even afwachten wat er na 9 mei allemaal kan en mag en dan gaan 
we zeker snel weer iets leuks organiseren. 

De evenementen commissie :
Ben Jacobs
Thea de Boer 
Petra van Kalsbeek 

Paasfeest 2021 NTV Dénia

21



22



LEVE DE KONING!!!

Op dinsdag 27 april  hing de vlag uit  op  de
”Casa  Holanda”,  de  koning  is  jarig  en  dat
wordt  ook  gevierd  door de  NTV  Dénia  in
Spanje.
Na  een  aantal  bewolkte   en  regenachtige
dagen in  Dénia  kwam de zon te  voorschijn,
stralend op het pracht versierde terras, zodat

dit feest buiten gevierd kon worden.
Wat  een  voorrecht  om  hier  een  toost  te  mogen  uitbrengen  op  de
koning,  met  een  oranjebitter,  cava of  Valenciaanse  sinaasappelsap.
Alles was perfect georganiseerd door de evenementen commissie en
de barvrijwilligers met sinds kort  ook  een buitentap, wat het allemaal
nog gezelliger maakt.
Uit volle borst werd het Wilhelmus mee gezongen.
De stemming kwam er aardig in bij de vele leden die gekleed waren in 
oranje  of  rood/wit/blauw.  De  geur  van  de  zelfgemaakte  poffertjes
maakte  het  feest  compleet.  Ook de  zelfgemaakte  gehaktballen  van
Saskia en overige snacks vielen in de smaak.
Raden hoeveel pinda’s er in een pot zitten is nog niet zo eenvoudig
maar John van der Graaf ging er met de prijs vandoor.
De verkoop van boeken uit de bibliotheek brachten ook nog wat extra
op  voor  de  NTV,  zo  ook  wat  spullen  die  verkocht  zijn  op  een
aangepaste “vrijmarkt”.
We  kijken  terug  op  een  zeer  geslaagde  Koningsdag,  waar  veel
gelachen werd en iedereen het naar zijn zin had. 
Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Annemieke Maas
Vicevoorzitter NTV Dénia

Zie pagina 25 voor meer
foto’s en ook op de website

NTV Dénia.
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Koningsdag NTV Dénia  2021

25



26



MONDMASKERS

Hoe kies ik welk masker ik moet kopen of de
ideale  pasvorm en  stoffen  als  ik  er  zelf  een
maak?

Controleer op filtratie, ademend vermogen en pasvorm bij het kiezen
van een stoffen masker. Het moet comfortabel op zijn plaats worden
gehouden  met  een  kleine  aanpassing  met  behulp  van  elastische
banden of stropdassen. Er zijn verschillende maskervormen, zoals een
platte  vouw of  eendenbek  -  zoek  er  een  die  nauw over  uw  neus,
wangen en kin past. Wanneer de randen van het masker niet dicht bij
het gezicht zijn en verschuiven, zoals bij het spreken, dringt de lucht
door de randen van het masker in plaats van door de stof te worden
gefilterd. Maskers met ventilatieopeningen of uitademventielen worden
niet  aangeraden  omdat  ze  ongefilterde  adem  uit  het  masker  laten
ontsnappen.

Soorten maskers
– medisch of chirurgisch maskervormen
– stoffenmasker
– zelfgemaakt masker

De WHO beveelt stoffen maskers aan die uit minstens drie lagen 
bestaan: 
– een binnenste laag van een absorberend materiaal zoals katoen, 
– een middelste laag, die als filter fungeert, van niet-geweven niet-
absorberend materiaal, zoals polypropyleen en
– een buitenste laag van niet-absorberend materiaal zoals polyester of 
polyestermengsel.

Medisch masker voor 60-plussers
Wie ouder is dan 60 of onderliggende gezondheidsproblemen heeft, 
krijgt de raad om een medisch masker te dragen. 

Als u een stoffen masker in een winkel koopt, controleer dan of het 
voldoet aan de nationale prestatienormen.

Bron: WHO
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20 jaar ervaring in renovatie en timmerwerken
Facebook Guido Sylvie E-mail guido.sylvie@hotmail.com
Telephone 634 330 945 Internet www.g-en-s.net
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V-16 help flash

Vanaf 1 juli 2021 is het in Spanje toegestaan om een gevarenlicht, de
V-16  help  flash  lamp, te  gebruiken  in  plaats  van  de  traditionele
gevarendriehoeken in geval van pech langs de kant van de weg. Tot 1
januari  2026  mogen  zowel  de  help  flash  lamp als  de
gevarendriehoeken gebruikt worden Vanaf 1 januari 2026 mag alleen
nog de help flash lamp gebruikt worden.

Lang geleden heeft men in Spanje besloten dat het tijd wordt om de
gevarendriehoeken bij pech te vervangen om op een veiligere manier
andere weggebruikers te waarschuwen voor gevaar op de weg.

V-16 help flash
Het gaat om de zogenaamde ‘help flash’ oftewel de V-16 die in een
noodgeval als een soort zwaailicht direct vanuit de auto op het dak van
een voertuig geplaatst kan worden.

De onderkant is magnetisch waardoor deze dus op het dak plakt en
automatisch of handmatig ingeschakeld kan worden. De V-16 lichten
hebben ook een GPS ingebouwd die elke 100 seconden de locatie
weergeeft waardoor hulpdiensten via de cloud van DGT 3.0 makkelijk
het voertuig met pech kunnen vinden.

Veiliger
Volgens de  Spaanse verkeersdienst  DGT zijn  deze V-16 help  flash
gevarenlichten veiliger dan de traditionele gevarendriehoeken en dus
zijn ze perfect om deze ‘triángulos’ te vervangen. 

Volgens de nieuwe regelgeving verlaat je het voertuig als er een veilige
plek  naast  de  weg  is  en  altijd  aan  de  andere  kant  van  de
verkeersstroom.  Als  je niet  veilig  kunt uitstappen,  wacht  je  op
assistentie in het voertuig met je veiligheidsgordel om. 

Bron: revista.DGT.es
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Vaccinatiebewijs Covid-19 GVA Marina Salud
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Nieuwe snelheidsbeperkingen in de bebouwde 
kom met ingang van 11 mei 2021

De redenen die DGT ertoe brachten om deze maatregel, die door het 
directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie
is erkend, te implementeren als een positieve maatregel die zal helpen
verkeersongevallen te verminderen, zijn: 

• De eis van de gemeenteraden om een normatieve wettelijke 
paraplu te hebben en de 30 km / u in hun plaatsen te kunnen 
toepassen.

• In 2019 is het aantal doden bij verkeersongevallen in steden 
met 6% gestegen, terwijl het op provinciale wegen met 6% is 
afgenomen.

• 82% van de sterfgevallen in steden in 2019 waren kwetsbare 
gebruikers, dat wil zeggen voetgangers, fietsers en 
bromfietsen.

• De kans op overlijden als gevolg van een aanrijding wordt met 
80% verminderd, als de snelheid van het botsende voertuig 30 
km/u is, bij een snelheid van 50 km/u loopt dit risico op 
overlijden op tot 90%.

a) 20 km/u op wegen met één rijbaan en geen apart trottoir.

Voor 11 mei 2021 Vanaf 11 mei 2021

1/2
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Nieuwe snelheidsbeperkingen in de bebouwde 
kom met ingang van 11 mei 2021 (vervolg)

b) 30 km/u op wegen met één rijstrook in elke rijrichting.

Voor 11 mei 2021 Vanaf 11 mei 2021

c) 50 km/u op wegen met twee of meer rijstroken in elke rijrichting.

Voor 11 mei 2021 Vanaf 11 mei 2021

Algemene regels overschreven door een verkeersbord
Houd  er  rekening  mee  dat  deze  snelheidslimieten  de  maximaal
toegestane  snelheid  zijn.  De  gemeenten  mogen  bewegwijzering
plaatsen die een vermindering tot  deze maxima aangeeft.  Voor een
weg met twee rijstroken in één richting en een verhoogd trottoir kan
bijvoorbeeld een snelheidslimiet van minder dan 50 kilometer per uur
worden ingevoerd als de gemeente dit besluit.

Bron: DGT.es

2/2
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

SPRITSKOEKJES

Benodigd:
250 gr. witte bloem, 200 gr. roomboter, 100 gr. witte basterdsuiker, 2
zakjes vanillesuiker, iets zout,1/2 theelepel baking soda (bicarbonaat),
te koop bij de supermarkt (bv. Mercadona) op de bakafdeling.

Bereiding:
Kneed de suiker door de boter.
Voeg bloem, zout, baking soda en vanillesuiker toe en wrijf tot een 
luchtig deeg.
Spuit met een spuitzak, met kartelspuit, mooie rozetjes op bakpapier
(als  het  deeg  wat  te  stijf  is  leg  het  een  paar  seconden  in  de
magnetron)
Lichtbruin afbakken op 170 gr.
Heeft u geen spuitzak, maak dan bolletjes en druk die met een vork 
plat.

Succes en geniet ervan,
Rien
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700

Uw  advertentie hier?
neem contact op 

met
info@ntvdenia.com
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

BOTER CITROENCAKE

Deze  keer  gaan  we  de  niet
koken  maar  bakken  en  gaan
we  een  lekkere  botercake
maken;  het  recept  is  voor  1
cake.

Benodigd: 
4 eieren, 200 gr gewone suiker, 200 gram gezouten roomboter, 200
gram gezeefde patentbloem (Hollandse supermarkt), citroenrasp van
een citroen; alleen het gele velletje afraspen!

Bereiding:
Vet een bakblik van 30 cm in met zonnebloemolie en leg op de bodem,
voor- en achterkant bakpapier. 
Warm de elektrische oven voor op 160 gr.
Rasp de citroenschil, voeg de eieren en suiker erbij.
Klop minstens 10 minuten met de elektrische klopper op de hoogste
stand de eieren met de suiker heel luchtig. Terwijl u klopt zet de boter
in een steelpannetje op het vuur tot het kookt.
Zet de klopper op stand 2 en meng de kokende boter er voorzichtig
doorheen.  Spatel  nu,  met  een  houten  lepel  of  pannenlikker,  de
gezeefde bloem door de massa. Zorg dat alles zo luchtig mogelijk blijft.
Vul het bakblik gelijkmatig met het beslag. Baktijd is ongeveer 60  tot 
75 min.
Als u op het midden van de cake drukt en het min of meer terug veert
is de cake gaar.
Laat de cake een minuut of vijf afkoelen en ga dan met een dun mes
langs  de  zijkanten  en  stort  de  cake  op  een  rooster,  verwijder  het
bakpapier meteen en laat het verder afkoelen.

Succes en geniet er van,
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 Frank Rijsdijk..........................965 786 573
heikefrank@hotmail.nl.........618 226 745

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

43

mailto:levebreda@gmail.com
mailto:wgpakvis@gmail.com


44



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
16...........Deni Sun Travel
44...........Diferente Supermercado
18...........Dr. Henk Landa San Carlos
44...........Duit TV
40...........Fisiodenia
18...........Flores Notarieel Jurist
28...........G&S Renovatie en Houten Meubels
24...........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.............Haring en Co
4.............Hospital Clinica Benidorm
32...........Konfort Matrassen
12...........Kuiper Internationaal Verhuizer
8.............La Luz II Cafetaría 
38...........Meta Volante B&B cafetaria
10...........Oftalvist
20...........Pure Beauty
34...........RJ de Groot Schilderwerken
38...........Restaurante Asiatico Mandarin
26...........Restaurante Fuego
34...........Restaurante Teneré
24...........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.............Servitur 
28...........Sylvie sleutelbeheer
22...........Starck Estates
6.............Tandarts Willem Rutten
44...........Verbeek verzekeringen
47..........Yorkshire Linen

De NTV Dénia noch de Redactie NTV zijn verantwoordelijk voor de
inhoud  van  de  advertenties,  de  adverteerders  zelf  zijn  hiervoor
verantwoordelijk.
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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  

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: tel. 686 717 454
Bram Gerth: tel. 684 452 491
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