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De Xylella bacterie heeft de amandelbomen dusdanig 
aangetast dat de bloesem op deze foto uit 2020 niet 
gauw meer zo overdadig te zien zal zijn, helaas.



2



FEBRUARI 2022
45e jaargang nr. 2

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 
Adres: Assagador de la Marjal 7

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 a.i. René van Dijk................629 982 321 
 penningmeester@ntvdenia.com

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

Lid (interim) Ben Jacobs...................+31 641 060 147
bthjacobs@gmail.com
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Van de voorzitter

Beste Leden,

In  februari  houden wij  onze Algemene  Vergadering,  altijd  weer  een
speciale dag. 

Na een jaar waarin we toch met het virus moesten oppassen, is het
toch gelukt om op één week na open te blijven. 

We zijn weer gaan wandelen en de jeu de boules baan is weer zeer
geliefd. We mogen trots zijn op de leden die de kar trekken om dit alles
mogelijk  te  maken.  Ik  denk  hierbij  ook  aan  de  leden,  die op  de
achtergrond andere leden helpen daar waar het maar nodig is. Is het
om een vaccinatie te krijgen of te helpen met de Spaanse taal. Dat is
waar onze vereniging ook groot in is en dit wordt niet altijd opgemerkt.
Maar het gebeurt wel en we zijn blij met die leden die een warm hart
hebben voor anderen.

Ook heel  veel dank aan Jan en Disje voor het  organiseren van de
pubquiz. Het was een succesvolle avond waar veel leden heel veel
plezier  hadden.  Simonne  heeft  voor  ons  een  workshop  gegeven,
waarin we konden kennis maken met het maken van sieraden, dank je
wel Simone. We hadden we ook nog een reanimatie cursus gegeven
door Astrid van HCB. We kunnen wel zeggen, het was een succesvolle
maand. 

Ik  kreeg  een  berichtje  van  een  lid  van  de  vereniging,  waarin
geschreven staat  dat  het  weer  gezellig  is  en dat  er  weer  gelachen
wordt. Dat klinkt ons toch als muziek in de oren.

Ik hoop dat we in de Algemene Vergadering samen tot goede ideeën
komen  en  wat  zeker  ook  belangrijk  is,  dat  er  nieuwe  vrijwilligers
opstaan om alles mogelijk te maken.

Ik weet zeker wanneer iedereen een steentje bijdraagt we een mooi
verenigingsjaar tegemoet gaan.

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

Vol positieve energie is uw bestuur aan een nieuw jaar begonnen en
wij zullen er alles aan doen, wat in onze mogelijkheden ligt, om er een
topjaar  van  te  maken.  Het  is  tevens  voor  onze  vereniging  een
bijzonder jaar omdat wij dit jaar een 45 jarig jubileum vieren van de
NTV. Wij van onze kant zijn al aan het kijken hoe wij dit op gepaste
wijze zullen vieren en daarbij zijn de ideeën van onze leden bijzonder
welkom. In de Algemene Vergadering zullen wij dan ook aan u willen
voorstellen  om  een  feestcommissie  samen  te  stellen  die  zich  zal
bezighouden om dit lustrum tot een groot succes te maken. Meer over
de  Algemene  Vergadering  zal  verderop  in  dit  stukje  aan  de  orde
komen. 

Naast deze bijzondere gebeurtenis zijn wij aan het kijken hoe wij ons
het  beste  kunnen  voorbereiden  op  toekomstige  uitdagingen.  Hierbij
zou men kunnen denken aan het zo efficiënt mogelijk omgaan met het
verbruik van gas, licht en water en het gebruik van de Casa en het
organiseren  van  evenementen  die  onze  financiën,  ondanks
onvoorziene omstandigheden, op een gezond niveau kunnen houden.

Hierbij  is  de penningmeester  een belangrijke schakel.  Henriëtte van
Ampting  heeft  zoals  u  weet  haar  functie  als  penningmeester
neergelegd en wij zijn erg blij dat René van Dijk, tot dat er een andere
penningmeester is gevonden, deze taak als ad interim wil invullen. De
officiële  overdracht  heeft  inmiddels  plaatsgevonden.  Hierbij  wil  het
bestuur  Henriëtte  hartelijk  bedanken  voor  haar  tomeloze  inzet  voor
onze vereniging in een zeer  moeilijke tijd  en René hartelijk  welkom
heten. 

De  bibliotheek  heeft  gevraagd  of  zij  weer  nieuwe  boeken  kunnen
aanschaffen  en  het  bestuur  heeft  hier  positief  op  gereageerd.  De
reanimatie cursus, de workshop sieraden maken en de pubquiz die in
januari hebben plaatsgevonden, waren een groot succes.

Het bestuur heeft  besloten de Algemene Vergadering te houden op
zaterdag 26 februari  om 15.00 in de Casa.  De secretaris zal u nog
voorzien van verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

Uw bestuur
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Agenda

 Elke dinsdag 13:30 knutselen
 Elke dinsdag 19:30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
 Elke woensdag 10:00 jeu de boules
 Elke woensdag 11:00 inloopdag
 Elke donderdag 19:30 computerclub 
 Elke vrijdag wandelen

2 feb  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
10 feb  Geocaching 14:00
11 feb  Valentine Bingo 14:00
16 feb  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
18 feb  Pubquiz 19:00
23 feb  Stampottenmiddag

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

Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico.

Nadere informatie en wijzigingen worden per e-mail doorgegeven.

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

maart 23 februari 2 maart

april 30 maart 6 april

mei 27 april 4 mei
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Thea heeft aangegeven dat het haar te druk wordt allemaal met het
gastvrouw zijn en de hobbyclub,  dus zij  heeft  jammer genoeg onze
commissie verlaten.  Bij  deze willen wij haar hartelijk  bedanken voor
haar inzet.

Gelukkig hebben we al een nieuw lid in onze commissie.
Annet Wurster van harte welkom. 

Activiteiten in de maand februari:

Bingo

We  hebben  op  11  februari  een  Valentine
bingo. Aanvang is 14.00 uur en we zullen dan
4  bingo  rondes  spelen  en  een  superbingo
ronde.  De  bingo  rondes  kosten  €  2,50  per

ronde en de superbingo ronde € 5,00.

Pubquiz

Op 18 februari is er weer een pubquiz; zie voor
meer informatie in deze Nieuwsbrief.

Stampotten

Op  23  februari  zal  er  op  de  inloop  een
stamppottenmiddag  zijn.  We  zullen  deze
stamppotten, hutspot-zuurkool-boerenkool, om
13.00 uur klaar hebben om gegeten te worden.
Kosten zijn € 7,50 p.p. Voor niet leden € 10.00.

U kunt zich opgeven bij de gastvrouw op woensdagmiddag of digitaal 
via :

evenementenbestuur@ntvdenia.com

theadeboermajenburg@gmail.com
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Darttoernooi

In de maand maart willen we als er genoeg belangstelling voor is een
darttoernooi organiseren graag aangeven of u daar aan mee zou willen
doen; bij te weinig aanmeldingen gaat dit niet door.

Bovenstaande kunt u allemaal opgeven bij de gastvrouw op 
woensdagmiddag of digitaal via :

evenementenbestuur@ntvdenia.com

theadeboermajenburg@gmail.com

De Evenementencommissie

2/2

Computer Club

Met plezier willen wij jullie informeren over de hernieuwde opening van
onze onvolprezen computer club onder leiding van René van Dijk. Met
dien verstande dat wij nu meer dan vroeger proberen ons toe te leggen
op de behoeftes van de moderne tijd. Met andere woorden, wij zijn u
nu meer dan vroeger graag behulpzaam bij mogelijke moeilijkheden bij
het  gebruik  van  iPhone,  iPad,  iPod,  tablet,  notebook,  iMac  etc.  en
tevens alles betreffende Sat Tv en IPTV. 
We  starten  op  donderdag  9  februari  a.s.  en  verder  iedere
donderdagavond om 19.30 uur en stoppen als iedereen geholpen is.
Na  twee  maanden gaan  we evalueren  of  we  zullen  continueren  of
stoppen.  De  leden zijn  ook  zonder  digitale  problemen,  maar  met
behoefte  aan  gezelligheid,  van  harte  welkom en  Thea  verzorgt  als
barkeeper de inwendige mens.

Het Bestuur
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Hobbyclub

Afgelopen  periode  zijn  er  tijdens  de  hobbyclub  weer  leuke  dingen
gemaakt: dakpannen, flessen en fotolijstjes zijn er o.a. versierd. 

Maar  ook  geeft  Simonne  tijdens  de  hobbyclub  haar  workshop  en
worden  er  sieraden  gemaakt  van  kralen:  hangers,  armbandjes,
oorbellen,  kettingen en ringen.  De meest  mooie creaties  kunnen er
gemaakt  worden.  Bij  genoeg  animo  zal  Simonne  tot  half  maart
doorgaan met haar workshops.

Mocht je geen sieraden willen maken dan zorgen Thea en Kim ervoor
dat er altijd een andere activiteit gedaan kan worden. 

We komen elke dinsdag samen om 13:30 tot 15:30 uur en dit loopt 
vaak uit.
Kosten hobbyclub: € 3,50 per keer
Kosten sieraden maken: alleen materiaal

Zin om mee te doen? Opgeven kan bij Thea, Kim of Simonne
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Klaverjassen

Deze maand elke week een bezetting van 5 tot  6 tafels  (20 tot  24
personen).  Meer belangstelling van mensen die zich aanmelden om
gezellig te komen klaverjassen en dat wil dus ook zeggen meer leden
die lid willen worden van de NTV Dénia.

De winnaars van deze maand:

Willem won 2x de hoofdprijs deze maand.

Gerda was zeer verrast dat ze winnaar was op 4 januari jl. Ze had het
druk  met  whatsappen  om  het  resultaat  te  mogen  delen  met  haar
familie in Nederland. 

Op 18 januari was het de beurt aan Wil en Jan met een gedeelde 1e
plaats. Helaas geen foto, maar deze wordt zeker toegevoegd aan het
verslag voor de maand februari.

Hasta febrero 

Vera
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Op 21 januari was er na bijna twee jaar weer een pubquiz in de Casa.
Deze gezellige avond werd georganiseerd door Jan en Disje. Er waren
6 tafels bezet en er werden 4 rondes van 10 vragen gespeeld.

De  vragen  waren  echt  van  alles,  wat  muziek,  sport,  politiek,
geschiedenis enz.  Tussendoor  konden  we  ook  nog  genieten  van
goochelaar Harry waar iedereen een hoop lol om heeft gehad. Het was
al met al een erg gezellige avond met leuke prijzen voor de winnaars. 

Kim en Philip bedank voor de goede zorgen achter de bar.

Jan en Disje ontzettend bedankt voor de organisatie. 

OP 18 FEBRUARI IS ER WEER EEN NIEUWE PUBQUIZ

Doe mee met de pubquiz. Wij komen met een serie (hopelijk) leuke
vragen  op  allerlei  gebied.  Gebruik  maken  van  tablets  en  andere
hulpmiddelen om naar antwoorden te zoeken is niet toegestaan.

Bijdrage voor de deelname is € 3,00 per persoon en er zijn prijzen voor
het beste team en natuurlijk is er ook een poedelprijs.

We gaan werken met groepen van 4 personen; de samenstelling van
de groepen gaat via loting. We spelen 4 ronden.

Geen discussie mogelijk over de juistheid van de door ons vastgelegde
antwoorden.

Inschrijven om 19:00 uur.

Blijf fit en hersenfit en neem deel!
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Reanimatie Cursus  HCB

Op 13 januari heeft Astrid ten Zeldam van Hospital Clinica Benidorm
opnieuw in  de  Casa  een  reanimatie  cursus  gegeven.  Er  waren  12
geïnteresseerde leden aanwezig en we hadden ook leden van de kerk
uitgenodigd.

Astrid heeft ons uitgebreid uitgelegd wat we moeten doen in geval van
hartproblemen.  Belangrijk  om  te  weten  is  dat  de  mond  op  mond
beademing  niet  meer  nodig  is  maar  dat  de  werkwijze  van  het
reanimeren goed gedaan wordt. We mochten dit allemaal uitproberen
op de pop.

Ook de AED (defibrillator) is zeer duidelijk uitgelegd; onze AED in de
Casa geeft de opdrachten in het Nederlands. Een punt van aandacht is
om het adres van de Casa op te hangen naast de AED. Dit is handig
om onder deze stressvolle omstandigheden het adres niet te hoeven
zoeken en dit direct aan de hulpdiensten te kunnen doorgeven. 

We hebben Astrid bedankt met een bloemetje en ze beloofde ons om
de cursus opnieuw te geven wanneer er weer behoefte aan is.

Annelies
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Hallo Wandelaars,

Met wandelgroeten van Cor.
Tel 679093778  of  960130880

Vrijdag 4: februari: ...............Jesus Pobre 
Verzamelen: ........................Carrefour Dénia 14:00 uur
Dit is een vlakke heen en weer loop met hopelijk wat amandel 
bloesem.

Vrijdag 11 februari: ...............Els Poblets
Verzamelen: ........................Els Poblets achter MasyMas14:00 uur
Dit is een vlakke rondwandeling met een stukje strand.

Vrijdag 18 februari: ..............Dénia
Verzamelen: ........................Achter hotel Port Dénia 14:00 uur
Dit is een heen en weer langs de kust.

Vrijdag 25 februari: ..............Pego Marjal
Verzamelen: ........................Els Poblets, achter de Masymas 10:30
Eerst koffie of wat anders drinken, daarna wandelen in de Marjal en
eten in Pego.
Dit is een heen en weer langs de kust.
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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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Wandelclub 

Laatste  vrijdag  in  de  maand  wordt  de  wandeling
traditie getrouw afgesloten met een etentje.

Vandaag weer een mooie wandeling gemaakt met perfect weer, eerst
koffiedrinken  op  het  terras  van  Fratelli  in  Els  Poblets,  daarna  in
colonne naar het  startpunt en langs de Segària gewandeld. Tot slot
gezellig uit eten met 26 wandelaars. Weer een zeer geslaagde dag.

Cor bedankt voor de organisatie.

Disje

Een kleine impressie van de wandelgroep tijdens het etentje en tot slot
zien we dat Cor niet alleen de leiding heeft over de wandeling maar
ook zorg draagt  om “La Dolorosa” betaald te krijgen.
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Geocaching

Tijdens  een  van  de  wandelingen,  die  Cor  op  de   vrijdag  middag
organiseert , maakte ik kennis met Renzo Bulthuis. Hij is een nieuw lid
van de club .
Nu blijkt dat Renzo een hele leuke hobby heeft, Geocaching!
Ik had er nog nooit van gehoord, maar het gaat om het vinden van een
schat waar ook ter wereld.

Nu heb ik mij laten vertellen dat er hier aan de kust heel wat schatten
verborgen liggen en ook niet zo ver van de Casa. Het lijkt mij heel erg
leuk om samen met Renzo op zoek te gaan naar een schat .
Dit hebben we gepland op donderdagmiddag 10 februari om 14:00
uur .We vertrekken vanaf de Casa, wie gaat er met ons mee?

Renzo Bulthuis en Annemieke Maas

Opgeven bij onze gastvrouw Thea de Boer of bij Annemieke Maas

Wat is Geocaching ?
Geocaching is een avontuurlijk spel voor handheld GPS apparaten en
Smartphones (minder geschikt) gebruikers. Het werd voor het eerst in
het jaar 2000 gespeeld.
Het basisidee is dat personen of organisaties/verenigingen, waar ook
ter wereld, caches (een ‘schat’) verstoppen en de locaties van deze
caches delen door op internet hun exacte positie te melden.
Deze coördinaten worden gebruikt om deze caches te vinden.
Caches  kunnen  zijn  Tupperware  dozen,  oude  munitiekisten,  PVC
buizen… Kortom een voorwerp waar een logboek in past  en ruimte
biedt aan ruilitems.
Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache z’n geheimen prijs
en beloont de vinder met een variëteit aan beloningen. Aan de vinder
wordt  gevraagd iets uit  te cache te nemen en hiervoor in de plaats
weer iets achter te laten.

1/2
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Geocaching
Waar gaat het over?

Klinkt  inderdaad  nogal  simpel.  Laat  je  echter  niet  misleiden,  het  is
moeilijker dan je denkt. Een schat vinden is één, om op de plaats van
de cache te komen is een heel ander verhaal.

En daar zit nu net het plezier! Geocachen is dan ook wandelen met
een doel  maar  ook,  genieten van de omgeving,  plekken ontdekken
waar je normaal nooit zou komen. Ook op vakantie. Wereldwijd zijn er
miljoenen caches verstopt!

Wat zijn de spelregels?

Geocaching is een relatief nieuw fenomeen, daarom zijn de regels 
relatief simpel:

1. Neem iets uit de cache
2. Laat iets achter in de cache
3. Schrijf iets in het logboek

Wat heb ik nodig?

Twee dingen.. Een handheld GPS of Smartphone met iOS of Android
geocaching software zodat  je naar  de cache kan navigeren en een
gratis geocaching.com Basic Membership.

Download de Geocaching app van Apple of Play Google store.

Waar kan ik Geocaches vinden?

Geocaches  kunnen  over  de  hele  wereld  gevonden  worden.  Het  is
gebruikelijk dat geocachers caches verstoppen op locaties die voor de
zoeker waarde hebben. Bijvoorbeeld in de zin van landsschapswaarde.
Locaties kunnen heel divers zijn. Zij kunnen in je plaatselijke park, op
een bergtop, aan het einde van een lange wandeling, onder water of
aan de kant van een straat in een stad verstopt zijn.

Wat is meestal in een cache te vinden?

Een cache kan er verschillend uitzien maar moet altijd voorzien zijn
van een logboek. In zijn simpelste vorm bevat een cache een logboek
en verder niets. Een leuk logje is een bedankje naar de maker. In de
cache kan een breed scala van “schatten” gevonden worden.

Let op: Wanneer je iets uit de cache neemt is het wel zo fair om er iets
voor terug te leggen. 

Voor meer informatie kijkt u op www.geocachen.nl.

2/2
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OORLOG OF VREDE

Waar zijn ze nu weer mee bezig in Oekraïne en Rusland,
Blijft het vrede, wordt het oorlog of staan we op de rand?

Al jaren zijn ze daar aan het bakkeleien en vallen er doden,
Weinig nieuws daarover want journalistiek is in Rusland verboden.

Heeft de wereld van de covid nog niet genoeg te lijden?
Ruzie maken over een strook land doe je toch niet in deze tijden.

Hoe halen ze het in hun hoofd dat nu te gaan doen,
Hebben regeringsleiders dan geen greintje fatsoen?

De rampen die de wereld overkomt, hebben ze geen boodschap aan,
Aanzien, macht en egoïsme is het enige waar ze voor gaan.

Het laat wel zien wat voor mensen dictators zijn,
Ze doen zich menslievend voor maar dat is maar schijn.

Want hoeveel slachtoffers zullen er in een conflict weer vallen,
Er is weinig commentaar, we zijn al verdoofd door covid met zijn allen.

Zonder een oorlog heeft de wereld al rampen genoeg te verduren,
Het zijn ook altijd onschuldigen die het moeten bezuren.

Gelukkig zijn er in de wereld nog plaatsen waar het goed toeven is,
Het is nog niet overal ellende en droefenis.

Want goed nieuws is geen nieuws zoals iedereen weet,
Nee nieuws gaat altijd over misère en ander leed.

Daarom blijven we geloven in een toekomst met betere tijden,
Maar soms wel moeilijk om je geloof te blijven belijden.

Maar wat de Schepper met ons voor heeft in het verschiet,
We hebben moed en vertrouwen maar weten doen we het niet.

  Ingezonden door Rien Versprille
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Deze keer culinaire tips die u kunnen helpen smakelijker te koken.

1. Als u aardappelpuree maakt doe dat dan met KOKENDE melk naast
boter en nootmuskaat. Koude melk maakt de puree taai.

2.  Allioli  maakt  u in een mum zelf.  Doe 75 gr.  lauwe melk met  3-4
teentjes  knoflook  in  een  beker  waar  de  staafmixer  in  past.  Mixer
aanzetten en zonnebloemolie bijschenken tot de gewenste dikte van
de allioli is bereikt. Voorwaarde is dat de mixer voldoende toeren per
minuut maakt, dus op de hoogste stand zetten.

3.  Oudbakken boterhammen maakt  u weer  zacht  door  ze  met  een
grijper of op een rekje boven de stoom van de snelkoker te houden.

4.  Gebruik voor  het  binden van sauzen en soepen altijd een garde
(klopper). Met een houten lepel krijgt u meestal klontjes.

5. Zet gerechten die moeten inkoken (reduceren) op een vlamverdeler
om aanzetten en aanbranden te voorkomen. Roer geregeld goed over
de bodem.

6.  Om een gerecht  langer warm te houden,  strooi dan wat zout  op
elektrische- of keramiekkookplaat en zet de pan daar op. Op gasvuur
zet u het gerecht in een grotere pan heet water op een klein pitje.

7. Voor het bakken van een biefstuk deze eerst laten ”acclimatiseren”
dus niet vanuit de koelkast gelijk bakken. Blus de bakboter eens niet
met water maar met cognac of whisky af. Daarna iets binden met bv.
allesbinder of maizena.

8.  Groene  groente,  bv.  Sperziebonen,  doperwten  enz.  blijven  mooi
groen  door  ze  in  de  pan  zonder  deksel  te  koken  en  direct  als  ze
beetgaar  zijn,  uit  het  kookvocht  over  te  brengen  in  koud  water.
Kookvocht bewaren om ze weer in op te warmen.

9.  Heldere  ijsblokjes  verkrijgt  u  door  deze  te  maken  van  gekookt,
afgekoeld water.

10. Tuinkruiden heeft  u altijd bij  de hand als deze gehakt en wel in
afgesloten  plastic  doosjes  in  de  diepvries  bewaard  worden  met  de
naam en datum met viltstift erop.

11. Serveer een warme maaltijd altijd op voorverwarmde borden.

Succes en eet smakelijk,

Rien
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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

37

mailto:webmaster@ntvdenia.com


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  
jan/feb/mrt..........Ds. Jolien Nak uit Hillegom

Voor de geldende Corona restricties zie onze website.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
onderstaande personen.

Wilt u meerijden of heeft u een routebeschrijving nodig, bel dan met: 
• Derk Rozema: tel. 686 717 454
• Bram Gerth: tel. 684 452 491

Ds Jolien Nak
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JESUS POBRE
Net  aangekomen uit  Nederland met  zijn  grijze  luchten worden mijn
man en ik warm welkom geheten door de Nederlandse Interkerkelijke
Gemeente  in  Dénia.  Hier  zal  ik  de  komende  drie  maanden,  als
predikant, werkzaam zijn. 

Na  mijn  eerste  dienst  op  zondagmorgen  in  de  kerk,  aan  de  Calle
Sanchis  Guarner  9,  maken  we  kennis  met  de  Nederlandstalige
Vereniging.  Nadat we eerst met de fiets in een doodlopende straat
terecht waren gekomen, vonden we tenslotte toch het gebouw van de
Vereniging. Een bekende geur van verse haring kwam ons tegemoet.
Eenmaal  binnen  werden  we  warm  welkom  geheten  door  Annelies
Akkerman.  Op  mijn  vraag  naar  Spaanse  les,  werd  ik  in  contact
gebracht met Flor. Op haar dynamische en indringende wijze gaf ze
ons les in de juiste uitspraak van het Spaanse alfabet. Daar begint het
mee, met de goede uitspraak. Anders komen we in grote problemen
verzekerde ze ons. Twee dagen later gingen we mee wandelen o.l.v.
Cor, die als een herder ons de weg wees.

De  weg  leidde  naar  boomgaarden  met  bomen  vol  zonovergoten
citrusvruchten. Komend uit het koude en kale Nederland, kon ik mijn
ogen niet geloven. Ik waande mij in het paradijs. De wandeling ging
richting Jesus Pobre. Die naam liet me niet meer los. Als dominee ben
je veel met Jezus bezig. Waar zou deze naam Jesus Pobre vandaan
komen? Deze naam, zo vertelde men mij, zou te maken hebben met
een beeld van Jezus dat in een van de kerken ligt opgeslagen. Dat zou
wel echt “pobre”, arm zijn, dacht ik bij mijzelf. Zo’n beeld dat al vele
jaren ligt te verstoffen. Of zou de naam te maken hebben met Jezus,
van wie gezegd wordt dat Hij geen steen had om het hoofd neer te
leggen. Een rabbi, die zonder bezit met zijn leerlingen wandelde door
Galilea en Judea. Hij had een bijzondere aandacht voor de armen. Hij
trok zich het lot van de armen aan. 

De naam Jesus Pobre doet mijn ogen openen voor de armen, zij die
niets  hebben  en  aangewezen  zijn  op  de  hulp  van  anderen,
bijvoorbeeld de hulp van de voedselbank,  maar ook op de armen van
geest.

Ik  droom  van  een  wereld  waarin  wij  allen  hand  in  hand  kunnen
wandelen. Wandelen als in het paradijs te midden van vrolijke oranje
en gele vruchten. Genoeg voor iedereen!

Ds Jolien Nak

Interkerkelijke Gemeente, Dénia  

39



40



Clubleiders

Biljart Willem Pakvis.........................617 946 211
wgpakvis@gmail.com

Computerclub René van Dijk.........................629 982 321 

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

Nieuwe Leden

Jos van Alphen

Alice Diephuis

Arie Haan

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

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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De vereniging heeft u nodig!

Het lidmaatschap van een vereniging, of dat nu een
wandel-  biljart-  of  de  NTV  is,  brengt  niet  alleen
rechten maar  ook plichten met zich mee.

Op dit moment zijn wij naarstig op zoek naar leden
die  zich  willen  inzetten  om  om  een  bijdrage  te
leveren die het mogelijk maakt om de vereniging te laten functioneren
zoals dit in de statuten en huishoudelijk reglement is beschreven.

Hieronder een beschrijving van twee van de openstaande functies 
waarvoor naar vervangers wordt gezocht.

Functie redactie NTV

De taakomschrijving van de redactie is omschreven in de Nieuwsbrief
richtlijn, rev. datum maart 2017; deze is bij de secretaris en de redactie
beschikbaar.

De redactie, die uit een of meerdere leden bestaat, verzorgt 10x per
jaar het uitbrengen van de Nieuwsbrief en 2x per jaar een flyer.

De  Nieuwsbrief  heeft  vaste  en  eenmalige  rubrieken  met  daarbij
advertenties die de kosten dragen voor de Nieuwsbrief en een bijdrage
leveren aan de NTV.

De acquisitie van de advertenties is geen onderdeel van de taak van
de  redactie  en  wordt  verzorgd  door  een  functionaris  binnen  de
vereniging.

Activiteiten van de redactie.

• Het verzamelen van de (digitale) kopij en het verwerken 
hiervan met behulp van een programma tekstverwerking.

• Het tijdig bestellen van papier en toner.

• Het afdrukken van de Nieuwsbrief in de benodigde aantal 
kopieën.

• Het samenstellen, nieten, vouwen en snijden van de afgedrukte
Nieuwsbrief.

Deze activiteiten kunnen door meerdere personen worden uitgevoerd
zodat de benodigde werkzaamheden verdeeld kunnen worden.

Voor het werken met een tekstverwerker is enige kennis hiervan nodig
en in de beginperiode kunt  u ondersteuning krijgen mocht  dit  nodig
zijn. 
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Functie webmaster

Als webmaster ben je binnen  de vereniging verantwoordelijk voor de
ontwikkeling  en het  onderhoud van de website.  De website  van de
NTV  is  gebouwd  op  basis  van  Wordpress.  Dit  is  een  Content
Management Systeem (CMS) waarmee je een website kunt bouwen
en onderhouden.

De huidige webmaster heeft de website gebouwd zoals deze nu op het
internet staat.

Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een webmail programma voor
de e-mail adressen voor de diverse functies binnen de vereniging.

Activiteiten van de webmaster

• Het bewaken van de goede werking van de website en het 
webmail programma.

• Het plaatsen van informatie aangeleverd door het bestuur.

• Het maandelijks on-line zetten van de Nieuwsbrief / Flyer.

• Het onderhouden van de contacten met de hosting provider.

Voor  deze  werkzaamheden  is  kennis  nodig  van  de  genoemde
programma’s en enige ervaring in de Informatie Technologie (IT).

Inlichtingen bij de secretaris, webmaster en redactie

45



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

Sudoku

46



Index Adverteerders:

pag. 28...............Auto Dénia Opel
34...............Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
48...............Camarot verzekeringen

8...............Cathy de Bos Fysiotherapie
14...............Ciudad Patricia
32...............Computer Care
40...............Construcciones Duque
36...............Correduria de Seguros
30...............Dénia Osteopath
16...............Deni Sun Travel
42...............Diferente Supermercado
18...............Dr. Henk Landa San Carlos
42...............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

30...............Hospital San Carlos Dénia
2...............Hugo Investing

12...............Kuiper Internationaal Verhuizer
8...............La Luz II Cafetaría 

34...............Meta Volante B&B cafetaria
10...............RJ de Groot Schilderwerken
34...............Restaurante Asiatico Mandarin
24...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
22...............SC Fashion Boutique

8...............Servitur 
26...............Sylvie sleutelbeheer
20...............Starck Estates

6...............Tandarts Willem Rutten
18...............Totays Nalatenschappen Spanje
42...............Verbeek verzekeringen
44...............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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