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Van de voorzitter
Beste Leden,
Het wordt al weer kouder en het is weer wintertijd . Het is het begin
van de maanden waarin we weer veel activiteiten starten.
Na de warme zomer keren weer veel bekenden met blijde gezichten
terug naar de Casa en we zijn blij om iedereen weer terug te zien.
Gelukkig gaat het hier in de omgeving van Dénia qua besmettingen
goed en mogen we weer meer organiseren. Nu het kouder wordt blijft
het oppassen en we naar binnen gaan in de Casa zal het toch weer
even wennen worden. Niemand houdt ervan om telkens te moeten
zeggen, oppassen mondkapjes op. Het virus is nog niet verdwenen.
En wil ik iedereen vragen, houdt rekening met elkaar.
De maand november is ook de maand waarin we we speciaal denken
aan de bejaarden in Santa Lucia en het Sinterklaas feest dat wij als
vereniging voor hen organiseren. Door de alom bekende
erwtensoepkok, René, en Ben wordt deze maand erwtensoep gemaakt
en dat is elk jaar weer een hoogtepunt. De opbrengst is helemaal voor
het goede doel. Het zangkoor De Schuimkoppen had nog euro's over
van hun bijdrage vorig jaar en die helpen om het benodigde bedrag bij
elkaar te krijgen. Sinterklaas en de Zwarte Pieten brengen de
cadeautjes. Als de Corona maatregelen het toestaan mogen wellicht
ook leden dit bijwonen.. Er worden in ieder geval foto's gemaakt en die
worden gepubliceerd op de NTV website en een verslag in de.
Nieuwsbrief van december.
De evenementencommissie heeft voor ons leden weer allerlei leuke
activiteiten dus het wordt een maand om naar uit te kijken. Het is zo
geweldig dat we zo stap voor stap vooruit komen.
Ik kreeg een vraag of het mogelijk zou zijn een groep te vormen om
samen te gaan tennissen en wellicht hetzelfde om te golfen. Dit zou
een zeer leuke activiteit zijn en we gaan er mee aan de slag. maar
ook hier graag vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten en we zullen
behulpzaam zijn om het op te starten.
We hebben contact gelegd met het reisbureau om te onderzoeken of
het mogelijk is om reizen te organiseren. Zeker in de maand december
een reis naar een grote stad te maken om de kerstsfeer daar te
proeven. We zullen u
op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen.
Annelies Akkerman
Voorzitter NTV Dénia
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
De afgelopen weken heeft uw bestuur twee vergaderingen gehad.
Veel punten die er besproken zijn gingen over het organiseren van
evenementen en dus is er nauw samengewerkt met de evenementen
commissie. De uitkomsten van een deel van deze gesprekken kunt u
lezen in het stukje van de evenementen commissie verder op in de
Nieuwsbrief.
De voorbereidingen voor de vergadering met de clubleiders is ook in
volle gang en wij hopen dat deze in november kan plaats vinden.
Onze gastvrouw Thea is even afwezig en hierbij wil ik Ankie, Henriëtte
en Wil bedanken voor het overnemen van deze taak.
Ook de goede doelen die de NTV al jaren steunt (Santa Lucia en het
Rode Kruis) zijn aan de orde geweest samen met de gebruikelijke
inzameling acties die er georganiseerd gaan worden, we zijn er klaar
voor.
Het koor “De Schuimkoppen” wil ook weer graag beginnen en heeft
ons gevraagd of dit in de Casa kan plaatsvinden. We zijn met hun in
onderhandeling om te kijken hoe we dit het beste kunnen organiseren.
Onze penningmeester Henriëtte heeft aangegeven dat zij aan het eind
van het jaar haar functie zal neerleggen. Voor die tijd zou ze het fijn
vinden om een eventuele opvolger van haar in te werken. Mocht een
van u ervaring hebben in dit gebied en bereid zijn de vereniging
hiermee te helpen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
secretaris (of een van de andere leden van het bestuur).
Naast deze vacature zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste
leden die de vereniging willen helpen. Ook als u leuke ideeën heeft
voor activiteiten om te organiseren bent u van harte welkom om dit met
uw bestuur te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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Agenda

10
12
17
24
26
1

nov
nov
nov
nov
nov
dec

Elke woensdag 11:00 Inloop
Elke dinsdag 19:30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Muzikale avond vanaf 16:00 uur
Snert actie tbv Sta Lucia
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Sposor actie vismiddag
Sinterklaas loterij

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

Nieuwe Leden

Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u ondanks de huidige
tijdelijke beperkingen zich spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.
Tine Tavernier
Kees de Heer
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
november
december

Inleveren
27 oktober
24 november

Uitgave Nieuwsbrief
3 november
1 december

Bijschrift voorpagina
MILLENIAL OLIJFBOOM, EEN LEVEND SCULPTUUR
De duizendjarige olijfboom (Olea europaea) wordt gevonden net buiten
Jávea aan de voet van de Montgó en maakt indruk met zijn
spectaculaire afmetingen. Het silhouet is sinds meer dan 800 jaar
geleden onmerkbaar maar continu gegroeid. Sinds de moslimtijd is het
de geruststellende getuige van de aanwezigheid van de mens en de
historische
veranderingen
die
in
zijn
omgeving
hebben
plaatsgevonden.
De omtrek, gemeten op een hoogte van 1,3 m vanaf de grond, is 9,3 m
en is 7 m hoog.
Een levend beeld dat heerst over een agrarisch landschap, het is de
moeite waard om de schaduw onder zijn takken te zoeken om
aangenaam te ontspannen, een paar minuten in stilte te blijven,
inspiratie en rust te voelen. Door ongehaast afscheid te nemen van
zo'n groots levend wezen door zijn stam te omhelzen, kunnen we zijn
stille hartslag waarnemen, in harmonie met die van ons.
De oudste olijfboom ter wereld is die van Fuentebuena in Jaén, met
een hoogte van tien meter.
Bron: javea.com
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Beste leden,
Voor de komende maand zijn er een aantal activiteiten georganiseerd
waarvan wij erop rekenen dat vele leden hiervan gebruik zullen maken.
Op vrijdag 15 oktober hebben we een gezellige bingomiddag gehad.
Een verslag hiervan vind u in deze nieuwsbrief en op de website vindt
u een fotoreportage.
Vrijdag 26 november komt er een vismiddag; zie hiervoor een aparte
aankondiging.
Tot ziens in de Casa,
De Evenementencommissie

Muzikale Avond
12 november
Op 12 november live muziek in de Casa.
De deur gaat vanaf 16.00 uur open.
Omdat wij ons nog steeds aan een
aantal regels dienen te houden, en het
organiseren van zo’n evenement best
wel wat voorbereiding vergt, vragen wij u
om zich van te voren op te geven voor 9 november als u aan deze
muzikale avond wenst deel te nemen; dit geldt zowel voor leden als
niet-leden. U kunt zich opgeven bij:
1.de gastvrouw (theadeboermajenburg@gmail.com),
2.de Evenementencommissie
(evenementenbestuur@ntvdenia.com) of
3.de secretaris (secretaris@ntvdenia.com)
met vermelding van uw naam, aantal personen en waar wij u kunnen
bereiken mocht er nog iets veranderen.
1 van 2
15

16

Snertactie
17 november
Deze jaarlijks terugkerende actie
wordt weer verzorgd door René en
Ben. De opbrengst gaat naar de
goede doelen van de NTV
waaronder het Sinterklaasfeest
voor de bewoners van Santa Lucia
in Dénia.
De soep kan ter plekke worden genuttigd of kan worden meegenomen.
Voor het meenemen zijn we nog op zoek naar yoghurt emmertjes;
mocht u deze over hebben dan willen wij die graag hebben.
Graag opgeven bij de gastvrouw of via de e-mail, dit kan t/m 10
november:
• theadeboermajenburg@gmail.com
• evenementenbestuur@ntvdenia.com

Woensdag 1 december tijdens de inloop zal er een Sinterklaasloterij
worden gehouden en worden die middag de lootjes hiervoor verkocht.
2 van 2
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Klaverjassen

In de maand oktober werd er 4 maal klaverjas gespeeld met een
gemiddelde bezetting van 3 tafels. Op 19 oktober zelfs een bezetting
van 4 tafels (16 klaverjassers). Even naar de winkel voor het inslaan
van 16 prijsjes voor die avond.
Nadat Carla net was bekomen van de reis vanuit Nederland naar
Dénia, won ze gelijk bij de voor haar 1e klaverjas al de hoofdprijs (5
oktober). 12 oktober was het de eer aan Jan en op 19 oktober won
Henk met ruim 4000 punten de hoofdprijs.
Jan is inmiddels samen met zijn Elly vertrokken naar Nederland.
Hetzelfde geldt voor Henk en zijn Anita. We hopen ze in het voorjaar
weer te mogen begroeten.
Op dinsdag 26 oktober wisten Leo Langeveld en Willem Pakvis
gezamenlijk de 1e prijs te bemachtigen met hetzelfde aantal punten.
Ook werd er deze maand weer volop Skipbo gespeeld en waren de
biljarters ook weer van de partij. Het waren weer gezellige spelletjesavonden deze maand, met een hoop gelach en geklets van iedereen.
Hasta el mes de noviembre
Vera
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Verslag Bingo
15 oktober 2021
Om op weg te gaan naar het nieuwe
normaal werd er vrijdagmiddag 15
oktober
een
bingo-middag
georganiseerd. De voorzitter heette iedereen welkom op het zonnige
buitenterras. Bij binnenkomst waren gelijk de uitgebreide prijzentafels
te bewonderen. Daarom dank aan alle sponsors en adverteerders voor
de mooie prijzen, die zij hiervoor beschikbaar stelden. Luid en duidelijk
klonken de bingo getallen op het goed gevulde terras met vooral veel
vrouwelijke aanwezigen. Maar er waren ook een paar mannelijke
bingo’ers die in de prijzen vielen. Een echtpaar won zoveel prijzen en
het maar goed was, dat ze een aanhangwagen bij zich hadden! De
hoofdprijs, een magnetron, is door Ben Jacobs gewonnen. Al met al
was het een geslaagde, gezellige middag met een lekker hapje en
drankje voor de inwendige mens. Daarom veel complimenten en dank
aan de evenementencommissie voor hun geweldige inzet!!!
Dos bingo chicas
Carla en Margaret

Zie de NTV website voor de foto reportage:
https://ntvdenia.com/bingo-oktober-2021/
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(advertorial)

1 van 2

Vrienden van de NTV: Hospial Clinica Benidorm
Mijn naam is Astrid ten Zeldam en ik ben de PR
voor de Nederlandse afdeling van Hospital Clinica
Benidorm, HCB.
Ik ben geboren in Muiderberg, een klein dorpje
ten Zuidoosten van Amsterdam. In 1980 ben ik
naar Engeland gegaan om op een privé eiland te
gaan werken met veel paarden en schapen.
Na 5 jaar kreeg ik een telefoontje van iemand die
vroeg of ik voor zijn moeder wilde werken in
Liendo, Cantabria. Ik verhuisde naar noord Spanje, Cantabria, waar ik weer
met paarden ging werken. In 1,5 jaar veel Spaans geleerd maar vond het
niet genoeg en ben daarom daarna Spaans voor buitenlanders gaan
studeren aan de Universidad de Complutense in Madrid.
Ik had indertijd mijn ouders beloofd om nog een studie te gaan doen en ben
toen weer naar Nederland gegaan om Toerisme te gaan studeren in
Amsterdam. Na de opleiding kreeg ik een hele leuke baan aangeboden bij
Holland International op de afdeling Business Travel Center. Daar had ik als
vaste klanten de NOS en alle andere grote TV omroepen waar ik alle
business reizen voor organiseerde.
Na een zwaar auto ongeluk waardoor ik me niet meer kon concentreren en
bijna een jaar gerevalideerd te hebben, ben ik in 1992 naar Altea la Vella,
waar mijn vader woont, gegaan en vond ik al snel een baan in Hospital
Clinica Benidorm. Ik heb daar 2,5 jaar met heel veel plezier gewerkt als
receptioniste/vertaalster.
Toch besloot ik om terug te gaan naar noord Spanje, Santander Cantabria,
om vrienden te helpen met het opzetten van een manege. Daar leerde ik
mijn toenmalige man kennen, trouwden we en kregen 2 zoons.
De jaren die volgen ben ik Welsh pony’s gaan fokken, heb mijn diploma’s
voor rij-instructeur gehaald in Engeland, reed ik wedstrijden op nationaal
niveau, samen met mijn kinderen die ik les gaf. Ook een aantal van mijn
leerlingen reden op nationaal en internationaal niveau met succes.
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(advertorial)

2 van 2

Vrienden van de NTV: Hospital Clinica Benidorm
Twee van de hoogte punten van mijn carrière zijn dat ik 2004 tot 2006 de
enige vrouwelijke (en daarbij ook nog buitenlandse) berijdster werd van de
paarden van de Spaanse Militaire Staats Stoeterij in Santander Cantabria en
dat ik in 2007 Spanje mocht vertegenwoordigen als de eerste Bondscoach
van het Spaanse Pony Dressuur Team voor de Europese Kampioenschappen
in Duitsland en het jaar daarna in Zwitserland.
Na een aantal grote teleurstellingen besloot ik in 2016 weer naar Altea la
Vella te gaan en ben onmiddellijk weer aangenomen als receptioniste bij
Hospital Clinica Benidorm. Na 2 jaar kon ik tolk/ vertaalster worden wat ik
met heel veel plezier heb gedaan. Het directe contact met patiënt en arts en
het feit dat je mensen kan helpen in hun eigen taal gaf mij altijd een heel fijn
gevoel.
In November 2019 werd ik overgezet naar de PR/commerciële afdeling voor
het Nederlandse Team.
Public relations zijn in een ziekenhuis betekent dat je altijd klaar moet staan
om iedereen te helpen met wat dan ook. Zowel binnen als buiten het
ziekenhuis. Ik bezoek alle Nederlandse/Belgische Clubs van Torrevieja tot
Denia en mensen kunnen met alle vragen en twijfels bij mij komen. Ook als
ze niet naar ons ziekenhuis kunnen komen omdat ze hier resident zijn en de
Seguridad Social hebben. Ook ga ik naar campings, hotels en appartement
en praat met de eigenaren/portieren/receptionisten en geef mijn visite
kaartje zodat ze me kunnen bellen als ze iets willen vragen of hulp nodig
hebben.
Een ander belangrijk deel van mijn werk is het contact wat ik heb met de
buitenlandse huisartsen. Die kunnen mij dag en nacht bellen als ze patiënten
willen sturen, medische rapporten nodig hebben of afspraken willen maken.
En als laatste heb ik een 24/7 telefoon voor iedereen die hulp nodig heeft. In
principe is deze telefoon niet voor afspraken te maken maar echt voor
informatie of voor spoed zaken/ambulance..
Wat ik nooit gedacht had met deze baan is dat ik me hier als een vis in het
water zou voelen. Ik heb fantastische collega’s, het omgaan met en kunnen
helpen van mensen vind ik geweldig. Het werk in HCB is alsof je in een grote
familie werkt. Iedereen kent elkaar.
Astrid ten Zeldam
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Sponsor
John van der Graaff
26 november 2021
Visschotel
Vrijdag 26 november komt er een
vismiddag vanaf 14.00 uur waar ieder lid
een visschotel kan eten; deze kost
€ 12.50. Daarvoor krijg je dan gerookte
zalm, paling, Hollandse garnalen en
kibbeling. Graag van te voren opgeven dit in verband met de inkopen.
Opgeven kan t/m 17 november.
• theadeboermajenburg@gmail.com
• evenementenbestuur@ntvdenia.com

Verslag van de
Sponsorcommissie
Op 20 oktober heeft de sponsorcommissie weer vergaderd en
daarin is besloten om te onderzoeken hoe wij het voor onze
sponsors én onze vereniging aantrekkelijker en duidelijker
kunnen maken wat er voor mogelijkheden zijn. Het gaat hier om
bepaalde sponsorpakketten waaruit de sponsors kunnen kiezen.
Deze pakketten kunnen variëren van een enkele advertentie tot
een compleet pakket met een advertentie, link naar hun website,
stuk tekst in de Nieuwsbrief (met als titel: Vrienden van de NTV),
genoemd worden op de banner op onze website, lezingen of
evenementen. Elk pakket zal zijn eigen prijs hebben en onze
sponsors kunnen dan bepalen wat het beste bij hen past. Zodra
er meer informatie is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Uw tips en ideeën zijn altijd welkom bij het bestuur!
Verslag: Marie-Louise Kersbergen
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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

Hobbyclub
Beste leden,
De hobbyclub is vanaf 5 oktober weer begonnen. Elke week maken we
leuke en decoratieve dingen. Wat wij onder andere al hebben gemaakt
zijn: dromenvangers, sleutelhangers, dakpannen en stenen.
Waar:
Casa Holanda
Wanneer:
elke dinsdag
Tijd:
13.30 tot 15.30 (kan ook uitlopen)
Kosten:
alleen materiaalkosten
Zin om mee te doen? Laat het ons weten!
Thea de Boer
Kim Wurster
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PLASTIC
Zouden bewoners van de aarde ooit stoppen met fabriceren,
Van het grootste vergif, plastic,al is het maar proberen.
Wie heeft plastic uitgevonden? Zeker een of andere halve gare,
De wereld gaat hiermee de afgrond in, God zal ons beware,
Rivieren en oceanen worden al bijna onleefbaar zo te zien,
Hebben ze nooit onderzocht wat ze aanrichten misschien?
Een product fabriceren wat nooit meer kan vergaan,
De grootste dommerik kan toch weten, dat kan nooit goed gaan?
Alles maar dan ook alles moeten ze in plastic verpakken,
In de supermarkten doen ze het ook nog eens in plastic zakken.
Zelfs een komkommer doen ze plastic omheen, zo overbodig,
Je denkt, dit is groente, zo’n plastic vel is toch niet nodig?
Soms wordt ruimen lieden op, die met de natuur zijn begaan,
Maar er ligt zo veel troep, er is gewoon geen beginnen aan,
Dagjesmensen in recreatiegebieden zijn de grote bandieten,
Heb je wel gezien wat ze na bv. een happening, achter lieten?
Daar komt nog bij,l ater veranderd plastic in kleine vlokken,
Bij zeedieren blijft dat in kieuwen en ingewanden stokken,
In de Delta’s van rivieren zie je kilometers plastic soep alom,
Het lijkt wel of niemand het iets kan schelen, zijn we nu zo stom?
Ja, we zullen het met zijn allen moeten beamen,
Voor de volgende generatie moeten we ons diep schamen,
In de toekomst is er geen plastic vrije zee of oceaan meer,
Slaap zacht plastic fabrikanten, blijf maar lekker in de weer.
Zonder gezonde oceanen kan de wereld gewoon niet bestaan,
Dus plastic fabrieken sluiten en weer met papier, zoals we
voordien hebben gedaan.
Ingezonden door Rien Versprille
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

CRÊPES SUZETTE
4 personen.

Begin met 8 kleine dunne pannenkoekjes (flensjes) te bakken en houd
ze warm afgedekt met een deksel. Hiervoor een dun beslag maken
van bloem, twee eieren, melk, vanillesuiker en iets zout. Pers een
grote of twee kleine sinaasappels en een citroen uit.
Doe in een ruime koekenpan een klont boter en drie eetl. suiker, laat
smelten en heel licht karameliseren. Voeg het sinaasappel= en
citroensap erbij en laat de karamel even oplossen, flink roeren op een
niet te hoog vuur. Voeg dan een flinke scheut Grand Marnier erbij.
Nu even met twee personen; de ene doet elke keer een flensje in de
saus met een lepel en vork en de andere schept er een bolletje vanilleijs op dat in het pannenkoekje dubbel gevouwen wordt en dan nog
eens dubbel vouwen. Dit moet vlot gedaan worden want als het laatste
flensje er in gaat mag het ijs in de eerste nog niet gesmolten zijn.
De pan blijft steeds op een zacht vuur want nu de crêpes overgieten
met cognac of Brandy de Jerez; het is namelijk de bedoeling dat de
vlam in de pan slaat (flamberen).
Als er op gas gewerkt wordt de zijkant van de pan even boven de vlam
houden of met een aansteker of lucifer aansteken maar het is niet
perse nodig.
Nu direct de flensjes over 4 diepe borden verdelen en opdienen met
dessertlepel en vork.
PS.
Op de foto zijn het flensjes zonder ijs waarschijnlijk want volgens dit
recept zijn ze iets boller.
Maak deze crêpes nooit voor meer dan vier personen want dan blijft er
van het ijs niets meer over.
Succes en eet smakelijk,
Rien
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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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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
Jenny Duit

Op 26 oktober jl. is Jenny Duit Been
overleden. Jongere leden van onze vereniging zullen zich haar niet
kunnen herinneren, maar voor de ouderen heeft zij onuitwisbare
herinneringen nagelaten. Jenny was als echtgenote van Dirk Duit als
voorzitter van de NTV, een zeer stabiele factor in haar functie van
vrouw van de Voorzitter. Zo kon zij de standpunten van Dirk haarfijn
nuanceren en aan de leden indien gevraagd uitleggen. Ook na het
aftreden van haar man wist zij een vraagbaak te zijn voor de leden.
Vaak gaf zij advies als het om bestuur technische zaken ging. Maar
bovenal was zij de madre de familia in haar gezin. Geliefd bij een
ieder en vol met humor.
Jenny rust in vrede
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. De
crematie zal in kleine kring plaats vinden.
Het Bestuur.
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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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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 2021/2022Predikanten Dénia
nov/dec..............Ds. Henk Linde uit Hoogeveen
jan/feb/mrt..........Ds. Jolien Nak uit Hillegom
Voor de geldende Corona restricties zie onze website.

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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Index Adverteerders:
pag.

28...............Auto Dénia Opel
34...............Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
44...............Camarot verzekeringen
8...............Cathy de Bos Fysiotherapie
14...............Ciudad Patricia
32...............Computer Care
38...............Construcciones Duque
36...............Correduria de Seguros
33...............Dénia Osteopath
16...............Deni Sun Travel
40...............Diferente Supermercado
18...............Dr. Henk Landa San Carlos
40...............Duit TV
36...............Fisiodenia
26...............G&S Renovatie en Houten Meubels
16...............Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8...............Haring en Co
4...............Hospital Clinica Benidorm
2...............Hugo Investing
30...............Konfort Matrassen
12...............Kuiper Internationaal Verhuizer
8...............La Luz II Cafetaría
34...............Meta Volante B&B cafetaria
10...............Oftalvist
42...............RJ de Groot Schilderwerken
34...............Restaurante Asiatico Mandarin
24...............Restaurante Fuego
42...............Restaurante Teneré
8...............Servitur
26...............Sylvie sleutelbeheer
20...............Starck Estates
6...............Tandarts Willem Rutten
18...............Totays Nalatenschappen Spanje
30...............Advertorial Vrienden van de NTV
31...............Advertorial Vrienden van de NTV vervolg
40...............Verbeek verzekeringen
43...............Yorkshire Linen

De NTV Dénia noch de Redactie NTV Dénia zijn verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties, de adverteerder is hiervoor
verantwoordelijk.
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