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JANUARI 2022
45e jaargang nr. 1

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 vacature
 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,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hopen dat we er samen een
mooi jaar van kunnen maken.

In december hadden we een gezellige kerstfeest, daar bedank ik de
evenementen groep voor en de leden die de bardiensten draaien, ook
die  staan altijd  klaar  voor  ons.  Op oudejaarsdag hebben we lekker
kunnen smikkelen van de oliebollen en de appelflappen.

We  zijn  dankbaar  voor  al  die  vrijwilligers  in  onze  vereniging.  De
vereniging  is  voor  het  gezellig  samen zijn,  maar  ook  om elkaar  te
helpen  wanneer  het  nodig  is.  Vooral  in  deze  tijd  waarin  er  zoveel
vragen zijn, waarbij we elkaar kunnen helpen.

Ik weet zeker dat we wel kunnen zeggen dat het woord SAMEN een
belangrijk thema is.

Er zijn zoveel mogelijkheden om met elkaar iets te doen, denk hierbij
aan de dinsdagavond met kaartspellen, de knutselmiddag, de jeu de
boules,  de wandelclub,  de etentjes,  feesten en niet  te  vergeten de
inloopdag om elkaar te zien en bij te praten. 

Kijk op onze activiteiten kalender in deze Nieuwsbrief. Wanneer we uw
e-mail adres hebben krijgt u de informatie ook per e-mail. Ook op onze
website is de Nieuwsbrief te vinden.

Heel langzaam zijn we weer die vereniging die we waren in, misschien,
een nieuw jasje.

Maar we kunnen trots op ons zelf zijn, ik weet zeker dat we nog meer
mogelijkheden  hebben.  Dan  denk  ik  aan  interessante  lezingen  en
workshops, ook daar worden plannen voor gemaakt.

Dit geeft een goed gevoel dat we zo het nieuwe jaar in gaan.

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

De  afgelopen  maand  stond  in  het  teken  van  het  organiseren  van
verschillende activiteiten voor rond de kerst en het afsluiten van 2021.
Door  de  Corona  is  het  voor  velen  van  u  best  wel  een  lastig  jaar
geworden  en  hebben  ook  wij  als  vereniging  niet  zo  kunnen
functioneren als wij graag gewild hadden. 

Ondanks alle beperkingen heeft de Evenementencommissie het toch
voor elkaar gekregen samen met de vrijwilligers en clubleiders om een
aantal geslaagde activiteiten te organiseren en het bestuur is hun hier
zeer dankbaar voor. Ook is uw bestuur bezig geweest om het nieuwe
jaar voor te bereiden en er is ons duidelijk geworden dat als we niet
snel meer vrijwilligers krijgen, voor zowel het bestuur, de redactie en
het  ondersteunen  van  activiteiten,  het  bijzonder  moeilijk,  zo  niet
onmogelijk zal worden onze vereniging op een goede manier te laten
functioneren. 

Een aantal van de huidige vrijwilligers hebben aangegeven te willen
stoppen  en  wij  zijn  op  zoek  naar  leden  die  een  beetje  tijd  willen
stoppen in de NTV zodat onze vereniging op een gezonde manier kan
blijven bestaan. Als u de vereniging wilt helpen geef dit dan aan bij de
secretaris  (secretaris@ntvdenia.com).  Deze  zal  u  verder  kunnen
inlichten waar de vereniging behoefte aan heeft en samen met u kijken
waar u een verschil zou kunnen maken. 

Natuurlijk bepaalt u altijd zelf waar u wel of niet energie in wilt steken.
Wij  weten dat  we al  eerder  hebben gevraagd om vrijwilligers  maar
zoals het er nu uitziet zullen wij snel moeten zijn met het invullen van
de lege plaatsen om ook in 2022 als vereniging te kunnen functioneren
op een manier die u van de NTV gewend bent. 

Wij als bestuur hebben de taak om ervoor te zorgen dat uw vereniging
gezond  blijft  en  wij  zouden  graag  zien  dat  wij  voor  de  Algemene
Vergadering,  die  wij  begin  2022  willen  laten  plaatsvinden,  alle
ontbrekende functies ingevuld hebben. Wij rekenen op uw steun.

1/2
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Van de bestuurstafel

Als laatste vragen wij u om eraan te denken uw contributie voor 2022
te  voldoen voor  1  februari  2022.  Dit  is  voor  het  bestuur  van  groot
belang met het oog op de Algemene Vergadering aangezien wij alleen
leden (dat zijn alleen mensen die hun contributie hebben betaald) voor
deze vergadering kunnen uitnodigen.

Wij wensen u allen een goed en gezond 2022 toe.
Met vriendelijke groet,
Uw 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.

Mariel Fluitsma

Gema Sonneveld

Yoyce de Heer

Sylvia Stiefelhagen

Hilde en Nico de Bruin

Evelyne en John Wijninga

Pim Dekker

George Luksenburg

Johan Norwerhuis

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

 Elke woensdag 11:00  Inloop
 Elke dinsdag 19:30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
 Elke dinsdagmiddag knutselen
 Elke vrijdag wandelen

5 jan  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
7 jan  Wandelclub start 2022, zie pagina 25
11 jan  Hobbyclub start 2022, zie pagina 17
13 jan  Reanimatie cursus, zie pagina 19
18 jan  Workshop sieraden maken, zie pagina 23
19 jan  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
21 jan  Pubquiz, zie pagina 15

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

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

februari 26 januari 2 februari

maart 23 februari 2 maart

april 30 maart 6 april
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Beste Leden,

De drukke decembermaand is weer achter de rug en we hebben het
best wel druk gehad met alle activiteiten.
We begonnen 1 december met de Sinterklaas loterij. Daarna was er de
15e een erwtensoepdag wat een groot  succes was en weer helemaal
uitverkocht. Ook bij de kerstinloop de 22e was er genoeg belangstelling
en hebben verschillende mensen leuke dingen kunnen kopen.  Toen
was er op 2e kerstdag een gezellige kerstbarbecue waar we met 40
mensen van hebben kunnen genieten. Op 31 december hebben René
en Ben  weer  heerlijke  oliebollen  en  appelflappen  gebakken  die  als
warme broodjes over de toonbank gingen.

We  hopen  dat  we  in  dit  nieuwe  jaar  gewoon  lekker  alles  kunnen
organiseren wat we van plan zijn en Corona geen roet in het eten gaat
gooien.

Op vrijdag 21 januari is er in de Casa een gezellige PUBQUIZ waar
iedereen zich voor kan inschrijven. Aanvang is 19.00 en de kosten zijn
€ 3,00 per persoon.

Graag  opgeven  bij  de  gastvrouw  of  via  de
digitale weg: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com
theadeboermajenburg@gmail.com 
Ook  zouden  we  willen  vragen  of  er  nog
vrijwilligers  zijn  om  ons  te  helpen  met  de
activiteiten  zoals  bijvoorbeeld  het  helpen

versieren,  opruimen en bij  de voorbereidingen van de verschillende
activiteiten.

Als er leden zijn die graag zelf iets willen organiseren of ideeën hebben
waar wij misschien iets mee kunnen doen dan dit graag doorgeven via
de mail van de Evenementencommissie: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com. 

We hopen iedereen in 2022 weer in goede gezondheid te zien,
De   E  venementencommis  s  ie  
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Klaverjassen

Op 30 november was de winnaar ondergetekende. Ik koos een doosje
overheerlijke quality street. Doordat de Casa even gesloten was en ik
ervoor had gekozen na de heropening een weekje later te beginnen
werd er pas op 21 december weer gespeeld. Dit keer was het Ben, hij
koos een weekendtas.

Op 21 december  waren  er  wat  meer  prijsjes  en  wat  meer  lekkere
hapjes, die werden geserveerd door onze steun en toeverlaat Thea.
Toastjes met gerookte zalm en meer lekkers. Er waren deze avond 19
spelers aanwezig. De sfeer was weer geweldig, ook omdat er een paar
weken niet gespeeld was. Iedereen had er weer zin in. 

Het werd een knallend uiteinde van het jaar op dinsdag 28 december.
De cava werd geopend door Piet wat als toost werd geschonken uit de
kas van de klaverjas club. Deze keer was de winnaar John. Ik hoop dat
we volgend  jaar  weer  gezellig  kunnen  en  mogen klaverjassen.  OP
NAAR 2022. 

Voor iedereen die dit leest een gezond en een gelukkig uiteinde, zowel
hier in Spanje als in Nederland en een gelukkig en gezond 2022.

Hasta enero
Vera

1/2
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Hobbyclub

Beste leden,
De hobbyclub start weer vanaf 11 januari. Elke week maken we leuke 
en decoratieve dingen.

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  

NB. Op 18 januari geeft Simonne een workshop sieraden maken.

Klaverjassen

Winnaars
en

spelers

2/2
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Reanimatiecursus
13 januari 14:00
Casa Holanda

Elk jaar krijgen in Spanje 30.000 en in Nederland 15.000 mensen een
circulatie(hart)stilstand buiten het ziekenhuis. Jong, oud, man, vrouw,
het kan iedereen overkomen.

Het  uitvoeren  van  reanimatie  vóór  de  aankomst  van  professionele
hulpverleners is voor  de slachtoffers van levensbelang.  Permanente
schade  wordt  beperkt  gehouden  wanneer  direct  gestart  wordt  met
reanimeren.

Onze organen kunnen niet functioneren zonder zuurstof. De hersenen
zijn het kwetsbaarst. Na 4 tot 6 minuten zonder zuurstof raakt al een
(groot)  gedeelte zo beschadigd,  dat  normaal functioneren misschien
niet meer mogelijk is. Meestal zal een professionele hulpverlener niet
binnen enkele minuten ter plaatste zijn. Het is daarom belangrijk dat zo
veel mogelijk mensen de basale reanimatie vaardigheden aanleren.

Omdat  een  circulatiestilstand  meestal  wordt  veroorzaakt  door  het
onregelmatig  samentrekken  van  het  hart,  is  het  gebruik  van  een
automatische externe defibrillator  (AED) aan te bevelen.  Alleen met
behulp van dit  apparaat  kan het  normale hartritme mogelijk  worden
hersteld.

Daar een AED meestal niet direct beschikbaar is, is het belangrijk om
de tijd te overbruggen met hartmassage en beademing. In de Casa
Holanda beschikken wij  over  een AED en daarom is  het  van groot
belang dat zoveel mogelijk leden leren hoe deze werkt. 

In principe is iedereen bevoegd een AED-apparaat te gebruiken, maar
niet  iedereen is bekwaam. Onjuist  gebruik  door  gebrek aan training
kan  leiden  tot  een  niet  adequate  reanimatie  poging.  Het  is  aan  te
bevelen om de trainingen minstens 1 keer per jaar te herhalen. 

De  cursus  wordt  gegeven  door  Astrid  ten  Zeldam,  werkzaam  bij
Hospital Clinica Benidorm 

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen,

Annemieke Maas

Vicevoorzitter
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Kerst BBQ
Tweede  Kerstdag  werden  we  ontvangen  in
een feestelijk versierde Casa. De tafels waren
mooi gedekt en de menukaarten stonden op
de tafel. Ze waren handgemaakt en het menu
met de hand geschreven. 
Bij binnenkomst kregen we een glas Cava en
werden  de  leden  welkom  geheten  door  de
voorzitter. 
De  evenementen  groep  wilde  ons  met  iets

nieuws verrassen, het werd een winter barbecue. Het was weer prima
georganiseerd  en  de  bediening  liep  gesmeerd.  De  voorbereidingen
waren al op Eerste Kerstdag getroffen.
De  medewerkers  en  Ad  als  de barman werden  bedankt  voor  deze
fantastische en gezellige middag in de Casa.

Voor foto´s hiervan kijk op de website: www.ntvdenia.com.

Van  de  diverse  activiteiten  die  het  afgelopen  jaar  hebben  plaats
gevonden zijn een aantal fotoalbums op de website geplaatst. U kunt
deze vinden op www.ntvdenia.com in het menu of voor de pc/laptop op
de Home page onder de vermelding foto´s.

De  makers  van  deze  foto´s  worden  bedankt  voor  hun  bijdrage  om
zowel de website als de Nieuwsbrief een aantrekkelijke uitstraling te
geven.

De albums 2021:

• Opknapbeurt Casa
• Paella maaltijd september
• Hobbyclub
• Kerstmarkt
• Kerst BBQ

• Koningsdag
• Bingo oktober
• Sinterklaas loterij
• Sinterklaas Santa Lucia
• Voedselpakket Rode Kruis

Webmaster en Redactie NTV
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Sinterklaas
op bezoek bij

Residencía Sta Lucia

Ondanks de COVID-19 kon het Sinterklaasfeest 2021 doorgaan. Wel
werden  de  Residenten  en  Dagverblijvers  gescheiden  en  het  aantal
vertegenwoordigers  van de NTV beperkt.  Ook  werd  bij  deze groep
voorafgaand een test afgenomen. Gelukkig waren de drie aanwezige
bestuursleden en ikzelf negatief. 

De  Residenten,  allen  bijeen  in  de  grote  zaal,  werden  door  mij
bijgepraat over Sinterklaas. Onder een luid applaus arriveerden daarna
de Sint en zijn Pieten. Na een welkomstwoord werden alle bewoners
geroepen  om  een  cadeau  en  enige  persoonlijke  bemoedigende
woorden van de Sint te ontvangen, in het Spaans of Valenciaans. Daar
de Sint en Pieten uit het personeelsbestand van de Residencía komen
was dit geen enkel probleem. 

Ook  het  personeel  van  de  Residencia  kreeg  dit  jaar  weer  een
presentje in de vorm van vijf “decimos” voor de Kerst loterij “El Gordo”.

Na dankwoorden aan de Nederlandse gemeenschap, de NTV en de
Schuimkoppen, door de directrice Sra. Eva Lopez en de afgevaardigde
van de gemeente,  de wethoudster  Sra.  Elisabet  Cardona werd een
kort bezoek gebracht aan het dagverblijf om aldaar de aanwezigen ook
van een presentje te voorzien. Opmerkelijk was dat de bewoners niet
hebben  opgemerkt  dat  de  Sint  en  zijn  Pieten  uit  hun  eigen  kring
gerekruteerd waren. 

Aan allen die op de een of andere wijze hebben bijgedragen hartelijk
dank,

Henk Wibbelink
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Dankwoord van het verzorgingstehuis Sta Lucia

Een Nederlandse legende verhaalt dat Sinterklaas, uit Spanje, 
verantwoordelijk is voor het brengen van kerstcadeaus aan kinderen 
en volwassenen in die regio. Een traditie die ons ongetwijfeld verenigt.

Op 3 december ontvingen we vol verwachting het bezoek van San 
Nicolás en zoals elk jaar met geschenken voor al onze bewoners. Altijd
brengt zijn komst en zijn genegenheid een grote vonk van illusie over, 
die oplicht in de ogen van onze ouderen.

Wij danken de Nederlandse gemeenschap die heeft bijgedragen aan 
het mogelijk maken van dit zeer vertederende feest

Bedankt dat jullie ons zoveel plezier hebben gegeven,

Namens de de bewoners en het personeel van het verzorgingstehuis 
Santa Lucia.

Zie Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/residenciasantaluciadenia/

Workshop Sieraden met kralen
Dinsdag 18 januari tijdens de hobbymiddag.

Voor de 4e keer zijn wij 's winters een paar maanden in
deze  heerlijke  omgeving.  Speciaal  voor  de
hobbymiddag heb ik voor deze  NTV Dénia   gekozen,
want hobbyen is mijn passie.

Mij is gevraagd workshops te geven, dus bij deze nodig ik jullie uit.

Ik wil beginnen jullie te leren een balletje van kralen, als hanger, te
maken, en al doende krijg je basisvaardigheden. Bij belangstelling voor
andere creaties kunnen we nog meer data plannen.

Alleen  de  gebruikte  materialen,  zoals  kralen  en  draad,  worden  in
rekening gebracht.

Jullie kunnen je opgeven bij de gastvrouw Thea

Bij vragen kunnen jullie me bereiken op telefoonnummer: 
0031 6 51 41 86 31 of natuurlijk op de club.
Hoop jullie te zien,

Simonne

23

https://www.facebook.com/residenciasantaluciadenia/


24



Hallo Wandelaars,

Aan  leden  van  de  NTV  die  graag
gezamenlijk  willen  wandelen  in  het
gebied rondom Dénia.
Vrijdag  7  januari  gaan  wij  weer
beginnen en hopen dat alles weer als
vanouds kan gebeuren.  Uiteraard  is
dat  afhankelijk  van  mogelijke
overheidsregels vanwege de Corona.
Ik moet bekennen dat ik het zelf ook
moet uitproberen. De reden is dat ik

een jaar geleden ben gevallen op mijn heup en ik dat nog steeds voel,
maar ik ga het wel proberen.
Daarom hoop ik het komende seizoen dar er zich een opvolger meldt
die het kan overnemen.

Met wandelgroeten van Cor.
Tel 679093778  of  960130880

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???
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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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Wie aanwezig geweest is op één van de laatste 2 etentjes, die in de
Casa georganiseerd  zijn,  zal  het  niet  ontgaan zijn,  hoe prachtig  de
tafels  gedekt  waren  op  Tweede  Kerstdag,  met  dank  aan  de
Evenementencommissie.

Wat een verschil met de vorige BBQ

Nieuw bestek,  dat maakt  dat  een gedekte tafel er  meteen een stuk
beter uit ziet.

Alex Scholte, eigenaar van het restaurant Teneré aan de Las Marinas,
is zo vriendelijk  geweest om dit  nieuwe bestek te schenken aan de
NTV.

Namens het bestuur en de leden willen wij hem hiervoor heel hartelijk
bedanken!
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Reactie Kerst BBQ

Voor  mij  was  het  Kerstdiner  een  eerste  kennismaking  met  het
fenomeen "Nederlandstalige Vereniging in Spanje".

Ik  was  onder  de  indruk  van  het  zeer  verzorgde  diner,  mijn
complimenten aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.
Ik  miste  in  Dénia  het  kerstgevoel  maar  in  jullie  warme  huiskamer
voelde het echt als Kerst!
Nogmaals bedankt en heel veel geluk en gezondheid voor 2022.

Lieve groet, Rijna Veerkamp

Het was voor mij een grote verrassing, een mooie kaart van jullie te
ontvangen om mij beterschap te wensen na mijn operatie.

Hiervoor mijn hartelijke dank!

Verder wens ik jullie allen een gezond en fijn 2022.

Heike Rijsdijk

Eind  november  was  ik  op  routinecontrole  bij  mijn  cardioloog  in
Benidorm. Helaas, het resultaat was lang niet wat ik verwachtte, erger
nog,  het  werd  een  bypassoperatie.  De  operatie  heeft  inmiddels
plaatsgevonden en na een week ben ik uit het ziekenhuis ontslagen. 

Het gaat tot nu toe uitstekend met mij, wel met dank aan Anjo die helpt
bij mijn herstel.

Ik  wil  iedereen bedanken voor alle  lieve wensen die ik via kaarten,
e-mails en whatsappberichten heb mogen ontvangen.

Ik wens jullie allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig en vooral 
gezond nieuwjaar.

Anjo en Leo Assenberg. 
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Jeu de Boules

Jeu  de  boules  zoals  we  het  nu  kennen,  is
volgens overlevering ontstaan rond 1907 in La
Ciotat,  vlakbij  Marseille.  Jules  Lenoir,  een
oudere man, speelde het aloude balspel, maar
kon  geen  aanloop  nemen  vanwege  zijn
reuma.  Zo  ontstond  de  regel  dat  de  speler
binnen een cirkel moet blijven als hij de bal werpt. Petanque – ofwel
jeu de boules - was geboren. Het zorgde er echter ook voor dat de
sport  vanaf  toen  regelmatig  werd  aangemerkt  als  een  ‘oude
mannensport’, hoewel tegenwoordig vele leden het hier natuurlijk niet
mee eens zijn.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

KIP TANDOORI

4 personen

Benodigd:
4 el. lichte olijfolie
2 tl korianderpoeder (ketoembar)
½ tl nootmuskaat
½ tl gemberpoeder (djahe)
1 tl paprikapoeder
2 appels in partjes

600 gr kipfilet in halve filets
1 gedroogde chilipeper fijngehakt
½ tl komijn poeder (djinten)
1 tl kaneelpoeder
2 kl. preien in stukken van 2 cm
verse koriander om te garneren

Bereiding:
Bak de kipfilets in de helft van de olie lichtbruin. Voeg alle specerijen
met  peper  uit  de  molen  naar  smaak  aan  de  kip  toe  plus  iets
aromazout.
Bak even mee, voeg 3 el water toe en laat 10 min. garen met deksel
erop.
Bak intussen in de rest van de olie de prei en appel 6-8 min. beetgaar.
Bestrooi de kip met de verse koriander en serveer met het prei-appel
mengsel. Lekker met witte rijst en zoete chilisaus.

Tip: 
• De prei kunt u vervangen door paksoi of Chinese kool.
• Indische  kruiden  en  aromazout  zijn  te  koop  in  de  Holl.

supermarkt in Pedreguer.
• Serveer op voorverwarmde borden!

Succes, eet smakelijk en iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar,
Rien 

Afkortingen:  tl = theelepel, el = eetlepel
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CORONALEED

Een mens lijdt meestal het meest,
door’ t lijden dat hij vreest,

maar dat niet op komt dagen,
daarom heeft hij meer te dragen,

dan het lot te dragen geeft.

Deze bemoediging hing vroeger bij ons thuis aan de wand.
Soms ben je dus bang maar er is niet veel aan de hand.

Moeten we nu met de Corona onze vrees niet eens wat bijstellen?
En eens goed luisteren wat de specialisten ons vertellen?

Waarom moeten ze toch altijd zo pessimistisch zijn?
Dat de Omicron catastrofaal wordt is best wel klein.

Het blijkt, de laatste variant is besmettelijker maar maakt minder ziek.
Het lijkt wel of ze bang zijn om het te zeggen, die hele kliek.

Ze twijfelen en twijfelen en zeuren maar over toeters en bellen.
Waarom durven ze de bevolking nu niet eens gerust te stellen.

Al weten ze het nog niet voor 100%, een vermoeden is al genoeg.
Gewoon toegeven, we hebben betere tijden voor de boeg.

Dat doemdenken is iedereen nu onderhand spuugzat, echt.
Een hart onder de riem heeft iedereen nodig, wel gezegd.

Nog even volhouden en je aan de regels houden,i edereen.
Dan komen we er met zijn allen op den duur wel doorheen.

Met het nieuwe jaar komen er beslist betere tijden.
De wetenschap staat niet stil en zal ons van het virus bevrijden.

Want er is nog nooit een pandemie voor goed gebleven.
Straks vragen mensen zich af, waar is de tijd gebleven.

  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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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  

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

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

34...............Meta Volante B&B cafetaria
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
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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