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Dénia en Omstreken.
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Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand
€ 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)
BESTUUR
Voorzitter

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

Vicevoorzitter

Annemieke Maas .........669 227 656
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

Willem Pakvis ...............617 946 211

Lid (interim)

Ben Jacobs
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Van de voorzitter

Beste Leden,
De zomer is weer voorbij, nu op naar de dagen waarin we gaan
genieten van de heerlijke temperaturen in de herfst.
We rekenen erop dat we de komende tijd wat weer meer kunnen
organiseren in verenigingsverband omdat de inentingsgraad in Spanje
nu op 65% staat voor twee vaccinaties en het doel is 70% van de
bevolking in Spanje. De clubleiders doen hun uiterste best om het zo
veilig mogelijk te maken, zodat de activiteiten weer kunnen worden
opgestart onder de dan geldende maatregelen van de Overheid..
Hopelijk mogen we ook weer de leden uit Nederland begroeten; vorig
jaar konden veel leden niet komen.
We mochten in de Casa nieuwe leden begroeten en we hopen dat u
zich snel thuis voelt bij ons. Zeker nu in deze tijd met allerlei vragen is
het fijn wanneer er een luisterend oor is en elkaar kunnen we helpen.
Dit was met name het geval van wat er nodig was om te reizen.
Het Bestuur heeft zich deze maanden geweldig ingezet om veel voor
elkaar te krijgen en iedereen te helpen daar waar het nodig was.
Zelf ben ik deze zomer in Nederland maar ik hoop u weer snel te zien
in de Casa. In deze tegenwoordige tijd is het eenvoudig met de digitale
mogelijkheden om contact te houden en zo blijf ik toch betrokken bij de
NTV-Dénia.
Annelies Akkerman.
Voorzitter NTV Dénia
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
Juli en augustus zijn vaak de rustige maanden in het jaar voor de NTV.
Een groot aantal leden is dan naar Nederland en de achterblijvers
doen hun best om zo goed mogelijk met de warmte te dealen. Dit is
duidelijk te zien aan het aantal leden dat de Casa bezoekt.
Voor het bestuur echter zijn dit de maanden om de nog uitstaande
zaken aan te pakken en te behandelen. Zo zijn we druk bezig geweest
om de zaken voor het verenigingsregister in Alicante (doorgeven
nieuwe bestuur en notulen) voor te bereiden en kunnen deze na wat
laatste aanpassingen hopelijk deze maand versturen.
Tijdens de Algemene vergadering hebben een aantal leden wat zaken
naar voren gebracht en ook hiermee zijn we aan de slag gegaan.
• Zo is er een donatie meter in de Casa opgehangen waar men kan
zien hoeveel geld er tot nu toe is opgehaald.
• Het bestuur heeft bepaald dat de bijdrage van een niet-lid aan een
activiteit 50% meer zal zijn dan die voor leden.
• Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij zo economisch mogelijk de
vereniging draaiende kunnen houden. Daarnaast zijn we aan het
kijken of de leveranties aan de bar goedkoper (maar wel met de
zelfde of betere kwaliteit) kunnen inkopen.
• Tevens hebben we besproken hoe wij als bestuur het beste de
leden op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen van de
NTV
• Hoe om te gaan als bestuur met leden die iets vervelends
meemaken (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis opname of andere
ongemakken).
• Met de Bridgeclub zijn er goede afspraken gemaakt voor de
toekomst.
1/2
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Van de bestuurstafel

(vervolg)

Ad de Waal is weer actief bij de barwerkzaamheden op de woensdag
inloop. Ben Jacobs heeft de muren in de serre opgeknapt,
Er is een Sponsor Commissie opgezet om extra sponsors voor onze
vereniging te vinden. Er is een goede inventaris lijst gemaakt van de
spullen in de Casa. De redactie heeft laten weten dat de printer
vervangen moet worden en het bestuur heeft dit goedgekeurd.
Als de Corona regels het toelaten kan er vanaf begin september weer
wat meer georganiseerd worden. Uw bestuur is er klaar voor.
Het NTV bestuur.
2/2

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.
Anneke Stik
Christian van Beek
Remko an-Haack
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Agenda

1
14
15
15
21
28
29
29

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

Elke woensdag 11:00 Inloop
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
19:00 u Klaverjassen/biljart/etc.
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Angela Mode aanwezig tijdens de Inloop
19:00 u Klaverjassen/biljart/etc.
19:00 u Klaverjassen/biljart/etc.
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Paella; zie artikel op pagina 17

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 10.
➢ Tafels en stoelen NIET verplaatsen.
➢ Niet roken op het terras.
Het NTV Bestuur
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Van de redactie

In het kader van de Sponsor actie wordt aan de sponsoren de
gelegenheid gegeven om een column in de Nieuwsbrief te plaatsen.
Dit keer heeft HUGO Investing de column geschreven.
Door omstandigheden zult u het maandelijkse recept moeten missen
maar Rien Versprille heeft nog meerdere talenten en staat er in deze
Nieuwsbrief een gedicht van hem.
De redactie zoekt uitbreiding van het aantal redactieleden; zie pagina
25 voor een toelichting.
Veel leesplezier,
Redactie NTV
Steef van den Deijssel
Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
oktober
november
december

Inleveren
29 september
27 oktober
24 november

Uitgave Nieuwsbrief
6 oktober
3 november
1 december

Klaverjassen
Vanaf 14 september word de dinsdagavond weer een avond voor
ontspanning en vermaak onder leiding van Vera.
U bent van harte welkom!
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Paella eten in de Casa!

De zomer zit er weer bijna op. De Spaanse toeristen die dit jaar bezit
hebben genomen van onze prachtige stranden gaan weer terug naar
huis en beetje voor beetje komen ook onze leden weer terug. De
afgelopen maand was het rustig op de club, maar heel gezellig!!! Het
gaf de nieuwe leden gelegenheid om in gesprek te gaan met leden die
hier al een aantal jaren wonen en zo konden we elkaar wat beter leren
kennen.
In de maand september zal de temperatuur weer wat zakken en zal de
ergste hitte verdwijnen en komen we weer tot meer actie.
Op woensdag 29 september kan men weer genieten van een heerlijk
paella onder genot van een glas wijn of een koud biertje.
Henk Wibbelink, al jaren een prominent lid van deze club, trekt zijn
schort weer aan en zal in de Casa paella maken. Ik raad het aan, om
van dichtbij te kijken hoe deze paella gemaakt wordt. Misschien
kunnen we de geheimen van het recept ontdekken!!!!!
Henk gaat de opbrengst in het geheel doneren aan de NTV in het
kader van de Sponsor actie zoals deze tijdens de AV is aangenomen.
Kosten:
Voor leden 10 euro en niet-leden betalen 15 euro.
Nodig je vrienden en kennissen uit die nog geen lid zijn
of lid zijn geweest.
Locatie:
Woensdag 29 september vanaf 13.00 uur
Aanmelden: Opgave bij de gastvrouw Thea.
Ik weet dat er nog meer leden zijn die fantastisch kunnen koken, houd
vooral de Nieuwsbrief in de gaten. Er zullen vast en zeker in de
komende maanden nog meer maaltijden geserveerd worden in de
Casa.
Annemieke Maas
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Graag hadden we als Evenementen Commissie in september weer
volop willen beginnen met het organiseren van activiteiten, helaas met
de huidige regels dat we op de barvergunning draaien is het niet mogelijk om in verenigingsverband iets te doen. Mochten de regels veranderen, dan zullen we zo snel mogelijk de activiteiten weer oppakken en
u via de e-mail en tijdens de inloop op woensdag hiervan op de hoogte
brengen.
Verder zijn we als alles weer mogelijk is de volgende activiteiten van
plan:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bingoavond
Dartstoernooi
BBQ
Hollandse spelletjes
Karaoke/ meezingen
Rommelmarkt
Filmavond
Thema-avond

Hopelijk tot snel.
De Evenementen Commissie,
Ben Jacobs
Kim Wurster
Thea de Boer
Petra van Kalsbeek
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De Sponsor Commissie, die na de algemene vergadering gevormd is,
bestaat uit:
Annelies Akkerman, Philip van Kalsbeek, Hendrik Wibbelink, Cor van
den Arend en Marie-Louise Kersbergen.
Na een eerste vergadering is de commissie, alleen voor deze
gelegenheid aangevuld met de bestuursleden Annemieke Maas,
Willem Pakvis en Ben Jacobs, uitgenodigd voor een bezichtiging van
het in aanbouw zijnde ziekenhuis van de Clinica Hospital Benidorm
(CHB) in Dénia. Op 17 juni heeft Astrid ten Zeldam van CHB ons
tijdens haar rondleiding verteld over de vele specialisaties van deze
nieuwe kliniek, die een aanwinst voor Dénia zal zijn. Er is o.a. de
modernste MRI gepland, zodat patiënten niet meer naar Benidorm
hoeven te reizen. De opening van de eerste onderdelen zijn gepland in
de herfst. Wij bedankten Astrid en wensten CHB succes met de
vorderingen!
In een 2e vergadering op 23 juni heeft de commissie ideeën
uitgewisseld over hoe en en op welke manier wij als NTV naast onze
gewaardeerde adverteerders ook sponsors aan kunnen trekken.
Mochten er leden zijn die ons daarvoor tips willen geven, kan dit via
het bestuur gemeld worden. Alvast bedankt. Onze volgende sponsorvergadering zal midden september zijn.
Verslag: Marie-Louise Kersbergen
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Ter herinnering aan
Jan Annink
oud voorzitter NTV
Op 24 augustus 2021 is onze oud-voorzitter de heer Jan Annink op 87
jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Pego.
Jan was zes jaar onze voorzitter, van 2001 tot
2007. Hiermee is hij de langstzittende voorzitter
geweest van onze vereniging. Grote waardering
kreeg Jan door zijn aimabele, doch doelgerichte
manier van voorzitterschap. De NTV had toen
rond de 500 leden.
Jan en zijn vrouw Resy hadden beiden een grote
passie voor het bridgen. Een maand na zijn
aankomst in Spanje in 2000 werd hij, samen met
Resy, lid van de Nederlandstalige Vereniging.
Immers de “International Bridge Club” was daar aanwezig, maar ook
had de NTV als clubactiviteit “Nederlandstalige bridge”. Dus dat klikte
meteen. En slechts een jaar later werd Jan tot voorzitter gekozen op
de Algemene Ledenvergadering in 2001.
Zijn eerst huzarenstuk was het organiseren van het 25-jarige jubileum
van de vereniging in het najaar van 2002. Het werd een daverend
succes.
Het besturen van een gezelligheidsvereniging, zoals de NTV, met
oudere mensen van allerlei achtergrond en opleiding, lag (en ligt)
ingewikkeld. Je kreeg groepjesvorming en die waren het niet altijd met
elkaar eens. Dus diplomatie was een vereiste van de voorzitter om
problemen op te lossen of belangrijker, te voorkomen. Jan was er goed
in.
Jan en zijn vrouw waren grote promotors van de clubreizen. Met de
bus op pad, vol opgetogen NTV-leden en met altijd dezelfde chauffeur
aan het stuur. Kriskras door het Iberisch Schiereiland. Onderweg
kregen we de befaamde zelf gemaakte “Gehaktballen van Jan”,
waarmee Resy rond ging in de bus.
Het bestuur en leden wensen zijn vrouw Resy, de kinderen en verdere
familieleden veel sterkte toe om het verlies te dragen en het een plaats
te geven in hun leven.
Martin Visser
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20 jaar ervaring in renovatie en timmerwerken
Facebook Guido Sylvie
Telephone 634 330 945

E-mail
Internet
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guido.sylvie@hotmail.com
www.g-en-s.net

Enthousiaste vrijwilligers
voor de Nieuwsbrief van de NTV
Voor het behouden van de continuïteit in het uitbrengen van de
Nieuwsbrief is het een goede zaak om de redactie te versterken.
Hierdoor is het mogelijk om de taken en kennis te spreiden over
meerdere redactieleden.
Wat is en doet de redactie
De redactie kan bestaan uit één of meerdere redacteuren en is
verantwoordelijk voor de lay-out en bewaakt de tijdsplanning voor elke
uitgave. De redactie is onafhankelijk,
De redactie wordt benoemd door het Bestuur voor een onbepaalde
periode.
De redactie heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de
inhoud van het clubblad. Wel dient rekening te worden gehouden met
de doelstelling van de vereniging, genoemd in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
Voor meer informatie kunt u mij altijd bereiken via de e-mail of contact
opnemen met het Bestuur van de NTV.

Steef van den Deijssel
redactie@ntvdenia.com
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VISITE
Veel mensen hier hebben hun familie in Nederland.
Soms krijgt een beetje heimwee dan de overhand.
Elkaar weer eens zien wordt van weerskanten overwogen.
Ja dan wordt beslist, de familie komt naar Spanje getogen.
Een beetje heen en weer appen en schrijven,
Over, hoelang denken jullie hier te blijven?
Want ze komen natuurlijk wel in jouw huis te wonen.
De familie denkt, lekker, een gratis vakantie onderkomen.
Je moet ze natuurlijk ook van de luchthaven gaan halen.
Met zijn allen openbaar vervoer willen ze niet betalen.
Maar ja, je moet er wat voor over hebben is de leus.
Je offert je op, want je hebt verder toch geen keus,.
Ja hoor daar komen ze, ze zijn op tijd gearriveerd.
Er wordt gezoend, geknuffeld er gaat niets verkeerd.
De auto is wel wat vol en onder de kinderen wat gekissebis.
Ze zeggen wel;”Visite en vis, blijven maar drie dagen fris”.
Twee weken is dan dus best wel wat lang met zo’n gezin
Je moet je wel elke dag afvragen, hebben ze het naar de zin?
Na een paar dagen staat je hele huis “op zijn kop”.
De kinderen maken ook ruzie, soms slaan ze er op.
Op die manier worden het best twee lange weken.
Dat had je van te voren ook niet bekeken.
Het heeft je intussen ook al aardig wat geld gekost, dus balen.
De familie is niet scheutig, dus houden niet van betalen.
Maar alla, de familie weet nu hoe jij hier in Spanje woont.
Zijn ook “dankbaar” voor de gastvrijheid die je hebt getoond.
Je neemt afscheid met een zucht, we kennen dat wel.
Het was gezellig voor een keer, tot ziens, maar niet te snel.
Ingezonden door Rien Versprille
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Vrienden van de NTV: HUGO Investing
Inflatie, rente en beleggen
Belegt u en/of volgt u het economische nieuws, dan gaat het
hoofdzakelijk over inflatie, rente en hoe centrale overheden daarmee
omgaan. Al het nieuws daargelaten, de beurzen hebben in ieder geval
besloten om records te vestigen (ik schrijf dit eind augustus 2021).
De beurzen
Bij hoge inflatie, zullen centrale overheden hun steunpakken
terugdringen en de rente (langzaam) gaan verhogen. Dat is niet goed
voor de aandelenkoersen, immers andere beleggersvormen, zoals
obligaties worden weer interessanter.
Inflatie, inflatie en inflatie
De markt denkt dat de hoge inflatie van korte duur is. De centrale
overheden delen deze mening.
Kijken we naar de onderliggende krachten die de inflatie aanwakkeren
dan vind ik een paar opmerkelijke feiten. Het begon voornamelijk met
de inflatiecijfers in de US over April, die waren 4,2% (op jaarbasis).
Echter, de tweedehands autoverkopen stegen alleen met 10% die
maand. Deze stijging was goed voor een derde van de totale
maandelijkse stijging.
Daarnaast was de grootste stijging, benzine met 49,6%!
Ik ben van mening dat deze stijgingen van de bovengenoemde
factoren niet zo zullen doorzetten de komende tijd. De vraag naar
tweedehandsauto’s is namelijk voor een groot deel ingegeven doordat
enerzijds deze markten voor een groot deel stillagen tijdens de
‘lockdowns’ en anderzijds doordat een deel van de leaserijders
overgestapt zijn naar een eigen, veelal, tweedehandsauto.
Vind u de benzine prijzen laag? Ik niet. Natuurlijk kan de Olieprijs nog
doorstijgen. Maar besef wel dat die stijging niet een-op-een
doorberekend wordt in de benzineprijs. Immers de vaste kosten van
een liter benzine zijn een belangrijk onderdeel.
1/2
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Vrienden van de NTV: HUGO Investing

vervolg

En dan de huisprijzen!
Ook die zijn over het algemeen flink gestegen. Maar dan hebben we
het over de verkoopprijzen. De huurprijzen stijgen meestal pas een
jaar later. Dit, omdat contractueel meestal maar een keer per jaar een
verhoging doorgevoerd kan worden.
Dus deze ‘cost of living’ zal de komende tijd nog wel hoger worden.
Conclusie
Maar alle factoren bij elkaar opgeteld ben ik het nu wel een keer eens
met de Centrale Banken, de hoge inflatie zal van korte duur zijn.
Wat denkt u?

Kaspar Huijsman is founder en director van Hugo Investing (voormalig
BinckBank Spanje & Portugal) en is zelf ook gepassioneerd belegger.
In zijn columns schrijft hij over zijn ervaringen op de beurs en de
economie.
Heeft
u
een
vraag,
mail
dan
naar
kaspar@hugoinvesting.com.

2/2
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Bijeenkomst NTV-leden
in
Nederland
Wij waren deze zomer in Nederland en daardoor hadden we het geluk
een feest van één van de oud-leden bij te wonen. Charles en Elly
Wijnekus vierden hun diamanten huwelijksfeest en we hebben genoten
van een fantastische middag. Voor hun hondje Pearly was het
dubbelfeest, die is op deze dag 10 jaar geworden.
Het was een warm weerzien en er waren veel NTV-leden aanwezig. Zij
zijn ook tijdens hun verblijf in Nederland een hechte groep. Dat is nu
precies waarom het zo leuk is om lid te zijn van onze vereniging. We
komen uit alle windstreken van Nederland en hebben allemaal
verschillende achtergronden. Maar we hebben een ding gemeen, we
genieten allemaal van het Spaanse leven.
We zijn lid van de vereniging geworden om elkaar te ontmoeten, de
kennis, ervaringen en gezelligheid te delen. Zo ontstaan er mooie
vriendschappen.
Nu komen we uit een moeilijke tijd door het Corona virus en wat is het
dan geweldig om elkaar weer te spreken.
Annelies Akkerman

60 jaar getrouwd
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12h – 16h | 18h – 00h
Tel. 96 604 38 96
C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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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

Wandelen

Cor van den Arend..................960 130 880
cvdarend@hotmail.com.......679 093 778
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Functionarissen

Advertenties

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

Barbeheer

Willem Pakvis .......................617 946 211

Bibliotheek

Hannie Saaltink
ryjsaaltink@gmail.com

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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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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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
De kerk blijft wegens de pandemie gesloten tot 1 september 2021
Vanaf 1 september zullen de volgende predikanten dienst doen:
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

42

43

44

