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Van de voorzitter
Beste Leden,
December de maand waarin veel mensen terugkijken naar het
afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar.
Allereerst wil ik die leden bedanken voor hun inzet van de afgelopen
maand. We hadden een fantastische muziek avond en ook de
erwtensoep was een groot succes. De erwtensoep was zelfs
uitverkocht, dus bood René aan om het nogmaals het te maken. En
wat ook zeker smullen was het visfeest.
Deze maand nemen we ook afscheid van onze penningmeester. Ik wil
Henriëtte bedanken in naam van de vereniging voor je geweldige inzet.
Wanneer ik terug kijk naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar is
het een jaar geweest van wederopbouw. We hebben echt geleden
door het Corona virus en we zijn nog bezig met de opbouw van de
vereniging. Zowel financieel als ook met de leuke activiteiten.
De clubleiders doen hun best om het zo gezellig mogelijk te maken.
We zagen afgelopen maand nieuwe gezichten op de woensdag in de
Casa tijdens onze inloopmorgen. Er komen steeds meer Nederlanders
hier naar het mooie Dénia om te wonen en zoeken naar informatie en
zij willen graag in hun eigen taal ontdekken wat er allemaal mogelijk is.
Daar is de NTV-Dénia natuurlijk het juiste adres voor.
Tot nu toe hebben we hier geluk dat de besmettingen niet zo hoog zijn
als in Nederland. Veel mensen zijn hier gevaccineerd en we zijn hier
gewend om met een mondkapje op wanneer we binnen zijn. Ik weet
dat er leden zijn die zich grote zorgen maken nu we weer naar binnen
gaan in de Casa. Ik wil nogmaals vragen, hou rekening met elkaar!
Ik begon te schrijven dat we ook vooruit kijken naar het nieuwe jaar.
Belangrijk punt wordt om nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn zeker
leden onder ons die zich beschikbaar willen stellen voor een functie in
het bestuur. Wanneer er hierover vragen zijn, kom naar voren. We
geven graag alle informatie, want het is erg belangrijk om een dagelijks
bestuur te hebben. Alles hierover is terug te vinden in de statuten van
de vereniging. Deze zijn te vinden op onze website, daar vind u ook
het huishoudelijk reglement.
Namens het hele bestuur wens ik iedereen een, hele Warme en
Gezellige Kerst, een Gelukkig Nieuwjaar waarin we gezond mogen
blijven.
Annelies Akkerman
7

8

Van de bestuurstafel

Beste Leden,
De afgelopen maand is uw bestuur druk bezig geweest met het
plannen en begeleiden van verschillende zaken die in deze
Nieuwsbrief en de komende weken met u zal worden gedeeld.
De clubleiders vergadering heeft plaatsgevonden en wij bedanken hun
allen voor hun positieve inzet voor onze vereniging en zullen hun
blijven ondersteunen waar nodig.
Ook hebben wij gekeken wanneer wij de eerstvolgende Algemene
Vergadering kunnen houden en wij hebben besloten met het oog op
verandering in het bestuur dit al in januari te laten plaatsvinden. Op
deze manier krijgen we het tijdstip dat reglementair is vastgelegd
(eerste kwartaal van het jaar) ook weer goed. Wel zijn wij op zoek naar
kandidaten voor het bestuur en mocht u hierin interesse hebben of
meer informatie willen, neem dan contact op met de secretaris,
secretaris@ntvdenia.com. Meer informatie over deze Algemene
Vergadering zal u worden toegestuurd door de secretaris.
Zoals elk jaar zal de NTV de Sinterklaas viering van Santa Lucia weer
verzorgen (ongeveer al 40 jaar) en een aantal vrijwilligers zijn hier al
druk mee bezig. Het is nog steeds mogelijk hiervoor een donatie te
doen in de daarvoor bestemde collecte bus in de Casa. Naast Santa
Lucia zal ook het Rode Kruis in Dénia een gift van ons ontvangen.
De laatste ronde om drankjes te bestellen zal op de woensdag inloop
vanaf nu om 14.00 uur zijn en om 14.30 uur wordt u allen geacht de
Casa te hebben verlaten.
Wij wensen uw allen een fijne december maand toe.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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Agenda

1
8
8
9
22
26
31
1

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan

Elke woensdag 11:00 Inloop
Elke dinsdag 19:30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
Sinterklaas loterij
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Erwtensoep
Workshop kerststukjes maken
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Kerst BBQ
Oliebollen en appelflappen
Nieuwjaarsborrel

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.
Jose Landmeier
Willem Leen
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:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
januari 2022 24 december
1 januari

Sponsor

John van der Graaff
26 november 2021
Visschotel

Het was een super gezellige middag met een geweldige sfeer en
ongeveer 50 personen verspreid over het terras en in de Casa.
Iedereen is hartelijk bedankt voor de inzet en John voor de
aangeboden visschotel. Ook zijn we nog met de pet rond gegaan
waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor Santa Lucia.
Annelies Akkerman

WORKSHOP
KERSTSTUKJES MAKEN
Op 9 december zal er een workshop kerststukjes
maken zijn voor de NTV leden onder begeleiding
van Marie-Louise.
Zelf meenemen wat groen uit de tuin, een mesje en
een schaar. De kosten zijn € 7,50 per persoon.
Er is plaats voor maximaal 15 leden. Graag aanmelden als je wilt meedoen. Je kunt je inschrijven bij de gastvrouw of digitaal via:
evenementenbestuur@ntvdenia.com.
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De maand december staat voor de deur en zolang als het allemaal kan
en mag hebben we het nodige om naar uit te kijken.
1 december hebben we onze Sinterklaas loterij met
leuke verschillende prijzen.
Daarna gaan we gewoon door met op 8 december
een erwtensoepdag natuurlijk weer door René en
Ben gemaakt net als op 17 november. Per portie zijn
de kosten € 3,50.

Woensdag 22 december zal er een kerstmarkt zijn
en natuurlijk een lekker glaasje glühwein.

Op tweede kerstdag zondag de 26e organiseren we
een Kerst barbecue om 14.00 uur, graag van te
voren opgeven. De kosten zijn € 12,50 voor leden.
Voor niet leden € 16,00. Verdere informatie volgt via
de mail.
En natuurlijk zullen we ook dit jaar op 31 december
oliebollen en appelflappen verkopen. Wederom door
René en Ben gebakken
Kosten: 1 oliebol € 1,00 en 10 voor € 8,50;
appelflappen € 1,00 per stuk.
Graag uw bestelling voor 25 december doorgeven bij de gastvrouw op
woensdag of via de mail evenementenbestuur@ntvdenia.com
1/2
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Op 1 januari zal er traditiegetrouwe een nieuwjaarsborrel zijn; verdere informatie volgt nog.

We hopen dat alles hier blijft zoals het nu is en we alles gewoon lekker
door kunnen laten gaan.
De Evenementencommissie
2/2

Snert actie tbv Sta Lucia
In november denken we in de NTV aan de
Sinterklaas
cadeautjes
voor
het
verzorgingstehuis Santa Lucia in Dénia. Santa
Lucia is een goed doel van de leden van de
vereniging en elk jaar kijken de bewoners er
weer naar uit om van de Sint en Piet een
cadeautje in ontvangst te mogen nemen.
René maakt dan samen met Ben liters
erwtensoep waarbij de opbrengst helemaal
voor het goede doel is. Echt een super klus,
maar het resultaat was dan ook geweldig. Het
werd zo snel verkocht dat het op een gegeven
moment uitverkocht was.
Nu gaan de heren op 8 december nogmaals aan de slag om opnieuw
erwtensoep te maken.
De bewoners met het personeel van het verzorgingstehuis kunnen dit
jaar ook weer rekenen op het cadeau dat gebracht zal worden door
Sinterklaas met zijn Pieten.
Annelies Akkerman
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Klaverjassen
Deze maand de winnaars: Leo Assenberg (2x), Ben en Piet;
dolgelukkig, weer terug uit Nederland en gelijk winnaar van de 1e prijs.
Hij ontving op 23 november een treintje in kerstsfeer met licht en
geluid. Zelfs een man wordt daar gelukkig van.
Het was echt te gek deze maand met zelfs een week een bezetting
van 6 tafels. Eigenlijk onverwacht. ondanks de klaverjasapp waar toch
iedere keer gevraagd wordt wie er aanschuift tijdens de klaverjas. Op
het antwoord van de klaverjassers kan ik dan inkopen doen voor het
aantal prijsjes.
Op donderdag 18 november hadden we weer een etentje namens de
klaverjas, maar wel voor iedereen van de spelletjesavond. We willen
niemand overslaan en iedereen uiteindelijk laten genieten van een
gezellig etentje. Het waren maar liefst 26 personen die in totaal waren
uitgenodigd voor een drie gangen menu. Het was een zeer geslaagde
middag/avond. Ik werd zelfs in het zonnetje gezet met een aantal leuke
kadootjes als dank voor de organisatie.
Op naar de volgende maand, de feestmaand december.
Hasta diciembre,
Vera
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D * na Festival Dénia

Dit is een gastronomisch en recreatief festival met een internationale
dimensie, georganiseerd door de gemeenteraad van Dénia en Turisme
Comunitat Valenciana, met chef-kok Quique Dacosta als woordvoerder
en gastronomisch curator.
Dit evenement wil een eerbetoon brengen aan gastronomie als de
essentie van de mediterrane levensstijl, als onderdeel van haar
culturele DNA.
WANNEER
Van 3 tot 6 december 2021. Het activiteitenprogramma is op:
zaterdag 4 en zondag 5, van 10.30 tot 19.30 uur en maandag 6, van
10.30 tot 13.30 uur.
WAAR
In deze editie zijn de hoofdrolspelers de RESTAURANTS van Dénia
die thematische menu's "D*na" zullen aanbieden, evenals andere
etablissementen die verband houden met de gastronomie van Dénia
en zijn regio producten.
Het stadscentrum wordt ook van groot belang, aangezien de
programmering van lezingen, bijeenkomsten en showcookings zal
plaatsvinden in 2 fasen op de Plaza del Consell en op de Calle
Marqués de Campo. Gratis toegang.
DEELNEMERS
14 regionale chef-koks met 5 vertegenwoordigers van verschillende
gastronomische steden van Unesco, ze komen uit Bergen
(Noorwegen), Ostersund (Zweden), Burgos (Spanje), Cochabamba
(Bolivia ) en Parma (Italië), geeft een totaal van 19 topchefs.
Voor meer informatie kunt de Oficinas de Turismo in Dénia bezoeken
op Plaza del Oculista Buigues 9 en Plaza del Consell of op de
volgende websites:
https://www.denia.net/dna-festival-gastronomico
https://www.facebook.com/dnafestival/
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Muzikale avond
Vrijdag 12/11, een dag na de elfde van de elfde.
Het eerste feestje van carnaval is voorbij , maar
zo’n muziekavondje op de club is altijd top! Niet
voor chagrijnen maar voor blije mensen!
Juan Acevedo als muzikant.
De dames zeiden, leuke vent,
In zijn eentje met zijn gitaar een club vol muziek
en er is altijd wel kritiek.
Soms een beetje te hard, lekker dol,
Maar de ouwetjes sloegen wel op hol.
Een heerlijke avond,
Er werd gedanst,
Er werd gesjanst,
Een klein zoentje hier en daar,
En dat was soms nog niet eens een paar!
Ja lieve mensen voel je niet aangesproken met de “ouwetjes” maar we
zijn geen 30 meer! We hebben toch genoten en de voetjes van de
vloer. Bij zo’n muziekavond voelen we ons weer jong en gaan we blij
naar huis!
Lieve leiding van de club voor herhaling vatbaar, beter als vatbaar voor
Corona! Dus zoentjes achterwege want het ligt op de loer!
Martin van der Sande

Sponsor

Joke en Rob
sponsorden
de muziek
voor deze
muzikale middag/avond
Het was een gezellige en geslaagd evenement, dank jullie wel.
Het Bestuur NTV
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(advertorial)

Vrienden van de NTV: Camarot Verzekeringen
Iets meer dan een jaar geleden kreeg ik een onverwacht telefoontje;
aan de andere kant van de lijn zat de dokter die Anita in het
ziekenhuis behandelde. Hij informeerde mij over haar overlijden. Het
droevige nieuws was even onverwacht als verrassend.
Anita was mijn baas, collega en vriendin, ze was voor mij alles
tegelijk.
Toen het verlies tot mij doordrong, twijfelde ik wat ik moest doen met
het kantoor van Camarot. Ik dacht na over alle mogelijke opties en
besloot uiteindelijk de uitdaging aan te gaan om door te gaan met het
project dat Camarot voor mij betekent.
Camarot heeft mij in staat gesteld om de Nederlandse gemeenschap
in deze regio beter te leren kennen. Ik kan met plezier bevestigen dat
er tegenwoordig velen zijn die ik meer als vrienden dan als klanten
beschouw.
Camarot gaat verder dan alleen advies geven over verzekeringen
maar zoekt oplossingen voor de verschillende problemen die zich
voordoen in het dagelijks leven zoals taalproblemen, bureaucratie,
enz. waarbij het moeilijk voor de klant is om en uitweg te vinden.
Dit was een van de belangrijkste redenen waarom ik besloot om het
werk, dat Camarot sinds de jaren negentig doet, voort te zetten.

Sergio Perez Corral
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Hallo Wandelaars,
Hopelijk kunnen we in januari 2022
weer aan de wandel.
Dit echter met inachtneming van de
Covid-19 regels in de Comunidad
Valenciana.

Vrijdag 7 januari: ..................Torre Carrals
Verzamelen: ........................Carrefour Denia 14:00 uur
Vrijdag 14 januari: ................Punta Benimaquia
Verzamelen: ........................Carrefour Denia 14:00 uur
Vrijdag 21 januari: ................Pare Pere
Verzamelen: ........................Carrefour Denia 14:00 uur
Vrijdag 28 januari: ................Segaria
Verzamelen: ........................Els Poblets, achter de MasyMas 10:30
Deze dag gaan we eerst koffie drinken dan wandelen en daarna
gezamenlijk eten. Nog te bepalen waar???

Hopende op goed weer en een leuke wandelsfeer bij het begin van de
eerste wandeling sinds 22 maanden.
Groeten,
Cor
Tel 679093778 of 960130880
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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

Sinterklaas bezoek
Santa Lucia 2021
Op vrijdag 3 december brengt de echte
Sinterklaas met gevolg zoals gewoonlijk
een bezoek aan de bewoners van het
verzorgingstehuis en dagopvang van de
Residencia Santa Lucia te Denia. De
aanwezige 82 dames en 35 heren zullen
van de Sint een presentje mogen
ontvangen. Deze worden bekostigd uit het hiervoor speciale cadeau
fonds Santa Lucia van de NTV en een ruime bijdrage van het
zeemanskoor De Schuimkoppen. Het verzorgend personeel van de
Residencia zal een aantal “decimos” van de “El Gordo”, de nationale
Kerstloterij, worden aangeboden. Gezien de COVID is er slechts een
kleine (gevaccineerde) belangstellende delegatie toegestaan. De Sint
met gevolg zal daarna naar Nederland afreizen om de aldaar reeds
aanwezige hulp Sinterklazen en Pieten de laatste instructies te geven.
Henk Wibbelink

Dankbetuiging
Beste Club en Leden.
Langs deze weg willen mijn familie en ik u hartelijk
danken voor de prachtige bloemen die onze lieve
Moeder voor haar laatste reis heeft gekregen en
de mooie woorden van onze voorzitter van de
NTV tijdens de afscheidsbijeenkomst.
Job Duit
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
GEMENGDE GARNALEN COCKTAIL 4 pers.
Benodigd:
350 gr. Hollandse garnalen, 1 kleine gekookte kipfilet, 2 rode
grapefruits en gehakte peterselie.
Bereiding:
Schil en ontvlies de grapefruit en verdeel in stukjes, laat uitlekken.
Kook de kipfilet, laat afkoelen en snij in kleine blokjes. Vermeng alles
met de garnalen.
Leg in 4 schaaltjes of wijde glazen coupes een beetje rucolasla of
fijngesneden ijsbergsla en verdeel de garnalen massa hierover.
Garneer met plakje citroen.
Bedek met cocktailsaus en bestrooi met gehakte peterselie.
Cocktailsaus:
Klop een beetje slagroom stijf en vermeng met mayonaise, iets
tomatenpuree, tomatenketchup, sap van halve citroen, scheutje whisky
en/of cognac en een scheutje gembersiroop of een zoete likeur.
ZALMSOEP 4 pers.
Benodigd:
1 liter bouillon en 200 gr. gerookte zalm.
Het beste hiervoor is visbouillon, kan evtueel van een blokje,
Bereiding:
Hak een ui fijn, doe in een pan met wat boter en voeg een blikje of 2
twee tonijn toe. Laat gaar worden en voeg een paar eetl. bloem toe,
laat even garen en voeg de bouillon toe. Even doorkoken en zeven.
Moet licht gebonden zijn.
Voeg de in reepjes gesneden zalm toe en 1 dl. Slagroom.

1/2
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
KIP OF KALKOEN A LA ROMANA 4 pers.
Benodigd:
2 eetl tomaten puree, 5 geschilde tomaten, ½ prei gesnipperd, 3
wortels stukjes, 1 ui gesnipperd, 75 gr vette ham, 1 glas (Italiaanse)
witte wijn, 2 teentjes knoflook, zout, peper. paar laurierblaadjes, boter,
kip of kalkoenbouten naar smaak.
Bereiding:
Snij de ham in reepjes en bak in braadpan lichtbruin. Kip of
kalkoenbouten peper en zout bijvoegen en lichtbruin bakken. Voeg
uitgeperste knoflook en de overige groente toe, tomaat in stukken en
bak even mee en voeg dan de wijn toe.
Laat garen met de deksel op de pan ongeveer 30 min. Haal het vlees
eruit en verwijder de laurierblaadjes. Pureer alles met de staafmixer en
zeef alles. De gebonden groenten dienen tevens als saus. Meng
hierdoor wat gemalen rozemarijn en tijm voor de liefhebbers.
Leg het vlees nog even terug in de saus om warm te maken. Opdienen
met droge rijst of pasta met een wijn naar keuze.
PARFAIT VAN DE CHEF IJsgerecht zonder ijsmachine,
Benodigd:
Diepvries en bakvorm.
Bereiding:
Klop 1/4 l. slagroom zonder suiker en bewaar koel. Klop met de el.
mixer 4 eidooiers met 90 gram suiker heel luchtig. Klop in een vetvrije
schaal de 4 eiwitten met 90 gram suiker stijf. Meng nu in een grote
schaal de drie ingrediënten voorzichtig met een spatel dooreen.
Meng naar smaak een scheut Grand Marnier erdoor maar verkiest u
mokkasmaak meng dan 4 theel. nescafe met weinig warm water en
klop dit op met de staafmixer.
Meng dit er door en doe de massa in een bakblik bekleed met
plasticfolie. Dek af met folie en zet minstens 24 uur in de diepvries.
Om uit de vorm te halen, ondersteboven even onder de warme kraan
houden. In plakken snijden en opdienen met een toefje opgespoten
slagroom.
PS. Weeg de suiker secuur af want die bepaalt de stijfheid van het ijs.
Prettige kerstdagen, succes en eet smakelijk,
Rien
2/2
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LEUKE HERINNERINGEN
Wel leuk om in gezelschap eens wat leuke anekdotes op te halen,
Geen flauwe grappen want daarvan gaan de aanwezigen balen,
Iedereen heeft in zijn leven wel interessante situaties meegemaakt,
Bij voorbeeld dat in een hele vakgroep of fabriek werd gestaakt,
Of dat er vele vrouwen voor “Baas in eigen Buik” gingen demonstreren,
Ook nu, hele stammen tegen de Corona maatregelen gaan ageren,
De meesten zijn zachtmoedig maar er zitten ook raddraaiers tussen,
Die niet terugdeinzen brand te stichten, die de brandweer moet blussen,
Maar die worden dan weer met vuurwerk aangevallen,
Jonge jonge, waar zijn ze toch mee bezig met zijn allen?
Maar als je nu naar tv programma’s kijkt dan krijg je wel veel zorgen,
In Holland is door agressieve houding, de veiligheid niet te borgen,
Hele hordes willen de maatregelen tegen Covid niet accepteren,
Als straks de zorg het niet meer aan kan, zouden ze daarvan dan leren?
Gaan ze hun verstand gebruiken of moeten straks mensen gewoon
creperen?
Want als de Zorg het niet meer aan kan waar moeten ze dan terecht?
Iedereen kan het voorspellen, dat wordt dan veel strijd en gevecht,
De Nederlanders staan nu al bekend als agressievelingen,
Hoeveel Corona doden zijn er nodig voor ze een toontje lager gaan zingen?
Nee, geen leuke anekdotes, die onze nazaten aan hun kinderen vertellen,
Laten verstandige mensen zich maar inhouden om een oordeel te vellen.
Misschien is het een soort radeloosheid, die agressievelingen voelen,
De tijd zal het leren of de heethoofden nog zijn af te koelen.

.
Ingezonden door Rien Versprille
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12h – 16h | 18h – 00h
Tel. 96 604 38 96
C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700

34

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
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
35...............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
23...............Vrienden van de NTV Advertorial
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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