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De Nieuwsbrief is het huisorgaan van
de Nederlandstalige Vereniging voor
Dénia en Omstreken.
Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado de Correos 797, 03700 Dénia
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Assagador de la Marjal 3
Las Marinas, 03700 Dénia
Telefoon:
965 787 760
Website:
www.ntvdenia.com
Email adres: info@ntvdenia.com
Bankrekening: IberCaja:

IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614
BIC
CAZRES2Z
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,
Ik heb een hele leuke tijd gehad in
Nederland maar ben zeker blij om
iedereen weer terug te zien en gelijk
op de eerste woensdag verwend te
worden door Henk en Hannie Wibbelink met een heerlijke paella mede
geholpen door hun dochter en schoonzoon.
De gehele opbrengst gaat naar de vereniging zodat onze donatie
meter weer een heel eind kon stijgen en daarom hartelijk dank aan de
familie Wibbelink. Het is toch een hele klus om zo'n geweldig lekkere
paella te maken.
Ik kom terug uit Nederland met veel ideeën, want we mogen weer veel
meer in de vereniging. Vele leden kennen de vereniging nog niet van
hoe het voor de pandemie was. Wat zou het fantastisch zijn om
iedereen dit te laten ondervinden. De leden die al jaren lang lid zijn
weten waar ik over praat. Maar ik vraag wel alle leden om het samen
te gaan doen en ook te komen helpen waar het nodig is.
We hebben geweldige clubleiders die het al jaren doen en nu hopen,
dat er nieuwe leden zijn die zich hiervoor willen inzetten. Geef u op, we
helpen iedereen om er een succes van te maken. In een vereniging sta
je er niet alleen voor en ik weet zeker dat we kanjers hebben die het
kunnen.
Ook zou het leuk zijn om weer op reis te gaan, misschien heeft u een
idee over een reisdoel.
We gaan de brochures om nieuwe leden te werven weer overal
neerleggen, want ik hoorde dat er Nederlanders zijn die nog nooit van
ons hebben gehoord. Praat positief over de vereniging en nodig
nieuwe kennissen uit om een kopje koffie te komen drinken op de
woensdagmorgen in de Casa.
De Spaanse les gaat weer van start, het is toch prettig om u
verstaanbaar te kunnen maken.
Ik wil iedereen bedanken voor de inzet van deze zomer waarin het
soms erg warm was maar toch hun activiteiten in de Casa door gezet
hebben.
Annelies Akkerman
Voorzitter NTV Dénia
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
De afgelopen weken hebben Henriëtte en Annemieke een inventaris
lijst gemaakt van alle zaken die van de NTV zijn en zich in de Casa
bevinden.
De regels van de provincie Valencia zijn weer aangepast en
langzamerhand mogen we weer meer organiseren. Tot 8 oktober zijn
er weer nieuwe regels en het wordt er weer beter op. Hopelijk blijft het
zo zodat we weer terug kunnen gaan naar het nieuwe normaal. We
mogen op dit moment weer als vereniging functioneren, maar er zijn
nog steeds wel restricties. Het bestuur hoopt dat u daar wel rekening
mee houdt en wij houden het nauwlettend in de gaten wat er wel en
niet mag.
We gaan weer leuke activiteiten opstarten en ook de clubleiders geven
aan om te proberen weer van start te gaan. Wel doen we een beroep
op u om mee te helpen in de organisatie. Graag willen we de
vrijdagmiddag ook weer openen, maar daar zijn zeker vrijwilligers voor
nodig.
Daarnaast verwachten wij dat de cursus Spaans in oktober weer zal
starten en dat we weer gaan beginnen met de lezingen op de
donderdag over verschillende onderwerpen.
In de vereniging hebben we zeker leden die ideeën hebben. Te denken
aan een reiscommissie, jeu de boules en het wandelen. We hebben
nieuwe leden in de vereniging en we doen op een ieder een beroep
om te komen helpen.
1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Onze donatie meter is aan het stijgen maar de meter kan nog steeds
omhoog. Alle ideeën zijn welkom, wie weet heeft u een briljante
oplossing.
Doordat er in de keuken een oude vriezer staat die zijn tijd heeft gehad
kopen we een nieuwe. Stapje voor stapje komen we steeds meer
richting de vereniging van vroeger.
Wij hopen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe
activiteiten waaraan u kunt deelnemen en wensen u allen een fijne
maand toe.
Het bestuur.
2/2

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.
Arthur Lievaart
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Agenda

13
15
20
27

okt
okt
okt
okt

Elke woensdag 11:00 Inloop
Elke dinsdag 19:00 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Bingo in de Casa 16:00
Angela Mode aanwezig tijdens de Inloop
Bibliotheek open 11:00 – 12:30

Activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk
van de regelgeving van de overheid.
Bijschrift voorpagina
Zaterdag 9 oktober 2021
Día de la Comunidad Valenciana
Jaarlijks op 9 oktober. Op deze dag staat de hele regio stil bij het feit
dat op 9 oktober 1238 Koning Jaime I de stad Valencia heroverde op
de Moorse bezetters waarna vele jaren later in 1304-1305 het Reino
de Valencia werd gesticht.
Dinsdag 12 oktober 2021
Fiesta Nacional de España
Nationale feestdag ter ere van Columbus. Net als in veel ZuidAmerikaanse landen wordt op deze dag herdacht dat Columbus in
1492 Amerika ontdekte.
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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

Sponsor Familie Wibbelink
29 september 2021

Meer foto’s te zien op de website van de NTV:

www.ntvdenia.com
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Omdat de regels weer iets soepeler zijn geworden kunnen we weer
iets gaan organiseren.
Dus is er op 15 oktober om 16:00 uur BINGO.
Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal mensen die aanwezig zullen zijn,.graag
uw deelname opgeven bij onze gastvrouw
Thea of via de mail:
evenementenbestuur@ntvdenia.com
Buiten het gewone assortiment om zullen er voor de liefhebbers ook
broodjes hamburgers zijn.
Verder
zal
er
in
november
hoogstwaarschijnlijk een avond met live
muziek komen; verdere informatie laten we
nog via de Nieuwsbrief of e-mail aan u weten.
Wij zijn in ieder geval blij dat we weer iets
meer kunnen en mogen gaan doen.
Hopelijk tot snel.
De Evenementencommissie
Ben Jacobs
Kim Wurster
Thea de Boer
Petra van Kalsbeek
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Klaverjassen
Na de zomerstop zijn we dinsdag 14 september weer gestart met de
spelletjesavond. Iets grotere prijsjes ingekocht i.v.m. de start van een
nieuw seizoen. Het was weer gezellig en weer 3 tafels voor het
klaverjassen met de nodige prijsjes.
Ik verwacht dat het aantal klaverjassers weer zal toenemen. Dit i.v.m.
de terugkomst van de wintergasten. Ook de spelers voor de skipbo
zullen hierdoor aangevuld worden en wie weet voor de biljarters ook.
Op 28 september heb ik naar aanleiding van een tip van een
klaverjasser een andere draai gegeven voor de uitreiking van de
prijsjes. Normaal gesproken heeft diegene die het hoogst aantal
punten heeft, het recht om als eerste een prijs uit te zoeken met de
nodige foto met beker. Dit keer was de speler met het laagst aantal
punten de winnaar. Dit heb ik pas kenbaar gemaakt tijdens de helft van
de tweede ronde 😂 Willem was dus nu de winnaar, terwijl Leo
Langeveld de hoogste score had. Hij vertelde. ik wil ook wel eens een
keertje winnen. Als troost is er een foto toegevoegd van Leo, om
kenbaar te maken dat hij al eens als eerste uit de bus is gekomen. Al
met al was het weer een geslaagde avond.
De winnaars van deze maand zijn Saskia, Willem en nog eens Willem
als verliezer op 28 september.
Ondanks dat Joyce op 14 september niet gewonnen had ging zij met
een grote fles rode wijn van 1,5 liter naar huis. Ze zegt dat ze die
bewaart voor een speciale gelegenheid. Op naar de maand oktober,
met veel gezelligheid en leuke prijsjes.
Hasta la proxima vez
Vera
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Dankbetuiging
Namens mijn kinderen wil ik het bestuur heel hartelijk bedanken voor
het medeleven met het overlijden van mijn man Jan Annink.
Martin heeft ontzettend mooi en rustig, zoals we hem kennen,
gesproken.
Jan heeft de NTV. altijd een warm hart toegedragen. Vond het ook
belangrijk dat mensen met een hele andere achtergrond toch elkaar
konden waarderen, ook al lukte dat niet altijd.
Nogmaals bedankt voor de aandacht voor Jan en voor het prachtige
kleurrijke bloemstuk.
Tot ziens in de Casa.
Met vriendelijke groet,
Resy Annink.

Dankjewel
Graag wil ik het bestuur en de leden van de NTV bedanken voor de
goede wensen die ik mocht ontvangen na mijn verblijf in het hospitaal
Dénia. Het gaat weer beter en ben dus op de goede weg.
Hartelijk dank,
Wil van den Deijssel-Smeeing

Dankjewel
Het bestuur en de leden van de NTV wil ik graag bedanken voor de
belangstelling en goede wensen die ik heb ontvangen naar aanleiding
van mijn tijdelijke beperkingen, die veroorzaakt zijn door een
gescheurde achillespees.
Hartelijk dank,
Marijke van den Arend-Wiegers
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Spaanse les in de Casa
Spaanse conversatie van Flor de VriesPatiño voor NTV leden.
Spaans in de Casa van de NTV is een beknopte cursus praktisch
Spaans, met als doel dat de gebruiker zich in dagelijkse situaties
redelijk in het Spaans kan uitdrukken. De hoofdstukken zijn zo
praktisch mogelijk gehouden. Dat wil zeggen er worden veel woorden,
zinnen, uitdrukkingen en dialogen gebruikt die u frequent kunt
toepassen.
Met 30 jaar ervaring in Nederland wil ik dit graag doen in de Casa. De
lessen worden wekelijks op maandag gegeven en beginnen op 11
oktober 2021. De lessen voor de beginners zullen om 11:00 beginnen
en voor de semi gevorderden om 14:00 in de Casa.
De kosten per les bedragen € 8,00 per persoon. Dit bedrag dient
wekelijks aan Flor te worden betaald.
Tot gauw / Hasta Pronto.
Voor meer informatie kunt u Flor of de secretaris van de NTV
benaderen.
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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

Aan alle wandelaars
Sinds 13 maart 2020 is er door de NTV
wandelclub niet meer gewandeld. De oorzaak is
ons allemaal bekend, namelijk de corona crisis.
Zelf ben ik in december 2020 op mijn rechter
heup gevallen en heb daardoor lang niet
kunnen wandelen maar ik hoop dat het nu steeds beter zal gaan.
Derhalve is mijn plan om de wandeltochten in januari 2022 te
hervatten, dit onder voorbehoud van mijn loopmogelijkheden en de
corona regels van de Comunidad Valenciana.
Tevens zou ik aan de leden van de NTV, die graag wandelen, willen
vragen om eens na te denken om t.z.t. de leiding over te nemen; dit
uiteraard in goede samenwerking.
Als alles door kan gaan hoop ik het wandelprogramma van januari
2022 in de Nieuwsbrief van december 2021 te plaatsen.
Bovenstaande heb ik vanwege de afwezigheid van de voorzitter en de
vicevoorzitter doorgenomen met de secretaris van de NTV.
Cor van den Arend
tel. 679 093 778 of 917 610 938

Wintertijd
Zondag 31 oktober
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REQUIEM
Een Requiem is een prachtig muzikaal gebeuren,
Het opent werkelijk vele klankrijke deuren,
Meestal met honderden zangers en zangeressen ten gehore
gebracht,
En wat had je van een orkest van 90 muzikanten gedacht?
Een Requiem beluister je niet bv. even onder je werk,
Nee, meestal wordt het uitgevoerd in een grote kerk,
Honderden liefhebbers komen er dan naar luisteren,
Uit respect loopt iedereen tegen elkaar te fluisteren,
Als tenor heb ik het eens met 430 koorleden gezongen,
Anderhalf uur staande zingen vergt dan wel veel van je longen,
Het was “Grande Messe des Morts” van Hector Berlioz,
Ja, een prachtig stuk wat onze dirigent toen koos,
Als zanger is het wel een hoogtepunt om mee te maken,
Sopranen, alten, bassen, baritons en tenoren weten je echt te raken,
Zelf sta je te zingen maar constant met kippenvel,
Vooral als de sopranen zacht invallen lijkt het een Engelenspel,
Vooral bij “Het Sanctus” gezongen door 1 solist, tenor,
Als dan de sopranen en mannen volgen, dan hoor je een Koor.
Ja een koor met een grote K. Dat mag ik wel zeggen,
De emotie die je dan voelt is moeilijk uit te leggen.
Iedereen die van muziek houdt moet eens op YouTube kijken,
Dit Requiem aanhoren zal je muzikale leven verrijken,
De recensies in de dagbladen waren snel gemaakt,
Ze schreven “Berlioz heeft de Hemel aangeraakt”,
Wel fijn dat goede muziek ons leven kan veraangenamen,
Gewoon op je eentje naar luisteren of met anderen samen.

Ingezonden door Rien Versprille
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
EENDENBORST MET PORT
en KERSENSAUS. 4pers.
Gebruik verse kersen of ingemaakte
kersen met kirsch.
Benodigd: 2 grote eendenborst filets
(Mercadona), 3 gehakte sjalotjes, 2 dl.
rode port, 250 gr. ontpitte kersen, 2 eetl.
kersenjam, 3 dl. Kippenbouillon, maizena
of allesbinder. 500 gr. gesmoorde paksoi.
Bereiding:
De paksoi overlangs in stukken in 15 gram boter smoren met beetje
water en zout. Laat op keukenpapier uitlekken op een bord.
Kerf de vetkant van de eend in op 1 cm van elkaar en bestrooi met
peper en zout. Bak ze op de vette kant zonder boter in een koekenpan
en als het vet is gesmolten bak dan de andere kant hierin en om en
om maar zorg dat het vlees rosé blijft van binnen.
Haal ze uit de pan en houd warm.
Verwijder een deel van het bakvet. Gebruik dit om eventueel
aardappelblokjes in te bakken.
Fruit de gehakte sjalotjes in het overgebleven bakvet en voeg dan de
port toe. Laat de port inkoken en voeg dan de kersenjam, de kersen en
de bouillon toe en laat weer tot de helft inkoken.
Wilt u een ietwat dikkere saus bind dan met de maizena of allesbinder
naar eigen smaak.
Snij de eendenborstfilet in dunne plakken en verdeel over 4
voorverwarmde borden met de paksoi en lepel de kersensaus erover.
Eventueel opdienen met de gebakken aardappelblokjes.(is er geen
paksoi neem dan kleine gestoofde slakropjes).
Heeft u een friteuse bak dan aardappelblokjes op 140 graden hierin
bijna gaar, laat uitlekken en bak ze dan lichtbruin met wat zout en
peper in het eendenvet.
Succes en eet smakelijk,
Rien
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Vrienden van de NTV: Marie-Louise
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Vrienden van de NTV: Marie-Louise
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vervolg
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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
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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
sept/okt..............Gertjan Lambers-Heerspink
nov/dec..............Henk Linde uit Hoogeveen
jan/feb/mrt..........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

39

40

Index Adverteerders:
pag.

26...............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
24...............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
28...............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
22...............Restaurante Fuego
42...............Restaurante Teneré
8...............Servitur
24...............Sylvie sleutelbeheer
20...............Starck Estates
6...............Tandarts Willem Rutten
18...............Totays Nalatenschappen Spanje
30...............Vrienden van de NTV
31...............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.

41

42

43

44

