MAART 2022

Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken

2

MAART 2022
45 jaargang nr. 3
e

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 7a
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

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

Leden

vacatures

3

4

Inhoudsopgave
pag.

3......Colofon
5......Inhoudsopgave
7......Van de voorzitter
9......Van de bestuurstafel
11......Agenda
11......Nieuwe leden
13......Laatste Nieuws
13......Van de redactie
15......Evenementencommissie
17......Klaverjassen
19......Fallas Dénia 2022
21......Fallas Dénia 2022
23......Fallas Dénia 2022
25......Verslag Jeu de Boules
25......Bloeddrukmeting in de Casa Holanda
27......Alarmnummers
29......Wandel Club
30......Sudoku
31......Verslag Bingo en Pubquiz
33......Recept van de maand
35......Recept van de maand
37......Gedicht
39......Pare Pere
41......Pare Pere
43......Functionarissen
45......Clubleiders
45......Computer Club
46......Kerk Dénia
47......Index adverteerders

5

6

Van de voorzitter

Beste Leden,
De dag waarop ik dit schrijf, is het de deadline voor het inleveren van
mijn voorwoord voor de Nieuwsbrief van maart. De Algemene
Vergadering is aan het einde van de maand februari en kan ik er dus
nu nog niets over vermelden.
In deze laatste week van februari kregen we het bericht dat Herman
Volleberg is overleden. Dit verdrietige nieuws kregen we op 22 februari
en wil ik hem alsnog graag in mijn voorwoord bedanken voor alles wat
hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij hielp ons waar maar nodig en
altijd op de achtergrond. Herman was al geruime tijd ziek maar tot voor
kort nog altijd op de woensdag bij ons op het terras van Casa Holanda
aanwezig. Herman kan de Algemene Vergadering niet meer bijwonen
maar we zullen hem missen en hij verdient zeker een warme plek in
onze herinnering.
In de komende Algemene Vergadering zullen twee bestuursleden hun
functie neerleggen. Ik wil Annemieke en Ben heel erg bedanken voor
hun inzet. Het was een zwaar jaar waarin we echt ons best hebben
gedaan om de activiteiten binnen de vereniging weer op te starten.
Daarvoor hebben we vele uren vergaderd en dat heeft zich beloond.
Langzamerhand zijn al onze activiteiten weer van start gegaan.
Nog even terug denken aan de februari maand waarin we een
Valentijn bingo hadden. De Casa Holanda was mooi versierd met
hartjes en de Evenementencommissie was gekleed in mooi rood.
Overal was aan gedacht en de prijzen vielen goed in de smaak.
Jan en Disje, ook dank aan jullie voor het organiseren van de twee
avonden met de pubquiz. Altijd leuk om ons zelf te testen op de vragen
die beantwoord moesten worden.
We mogen trots zijn op onszelf met alles wat we hebben gedaan om
de NTV Dénia weer groot te maken.
Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
De laatste weekjes voor een Algemene Vergadering zijn meestal
gericht op het zo goed mogelijk voorbereiden van deze vergadering.
Want ook al is het een terugkerend gebeuren, het brengt toch het
nodige werk met zich mee.
Het Bestuur heeft besloten dat de bibliotheek weer nieuwe boeken
mag aanschaffen en dat wij de Nieuwsbrief (een idee van een van
onze leden) vanaf nu ook via de e-mail gaan versturen (de papieren
versie is daarnaast nog steeds te krijgen in de Casa Holanda).
Aangezien wij dit jaar ons 45 jarig jubileum kunnen vieren zal het
bestuur tijdens de Algemene Vergadering een feestcommissie
samenstellen die samen met het bestuur hier een onvergetelijk
moment van zullen maken.
Ook is er besloten dat we weer langzaam gaan opstarten met de
vrijdag inloop maar hierover krijgt u nog aparte informatie opgestuurd.
Als laatste punt wil ik de rokers onder u helpen herinneren dat er
alleen achterop het terras gerookt mag worden om op deze manier de
niet-rokers te ontzien.
Als u deze Nieuwsbrief leest is de Algemene Vergadering al geweest
en wij zullen u op een later tijdstip op de hoogte brengen hoe deze
vergadering verlopen is.
Met vriendelijke groet,
Uw Bestuur
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Agenda

2
11
16
18
25
25
30

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

Elke dinsdag
13:30 knutselen
Elke dinsdag
13:30 computerclub
Elke dinsdag
19:30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
Elke woensdag 11:00 jeu de boules
Elke woensdag 11:00 inloopdag
Elke vrijdag wandelen
Eerste woensdag van de maand, bloeddrukmeting
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Darttoernooi 19:00
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Pubquiz 19:00
Thais eten 17:00
Filmavond 20:00
Bibliotheek open 11:00 – 12:30

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.

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.
Hennie de Winter
Miranda Meijring
Mattias Timmermans
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur

11

12

In de Algemene Vergadering op 26 februari
2022 zijn door de vergadering de volgende
bestuursleden herkozen:
Voorzitter
Annelies Akkerman
Vicevoorzitter
Willem Pakvis
Secretaris
Philip van Kalsbeek
Penningmeester a.i. René van Dijk

Van de redactie
Ook deze maand is het weer gelukt om volgens
mij een lezenswaardige Nieuwsbrief samen te
stellen. Naast de vaste informatie rubrieken
wordt de variabele kopij aangeleverd door een
vaste groep en daarvoor ben ik hen erkentelijk.
Zij werken mee om u, de leden, van informatie te
voorzien over de activiteiten die gepland zijn.
Daarnaast is het ook een medium om uw mening te geven over de
activiteiten die hebben plaats gevonden of elk ander onderwerp, dat
mogelijk interessant is voor alle leden. Een veel gehoorde opmerking
is “dat kan ik niet” maar daar kan de redactie u bij helpen om op basis
van een aantal steekwoorden uw inbreng te verwoorden. Daarom hier
nogmaals de oproep om u te motiveren iets te schrijven wat u binnen
of buiten de vereniging meemaakt dat interessant is voor de andere
leden van onze vereniging.
Steef van den Deijssel
Redactie Nieuwsbrief NTV Dénia.
Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
april
30 maart
6 april
mei
27 april
4 mei
juni
25 mei
1 juni
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Darttoernooi Tactics
Op vrijdag 11 maart zal er in de Casa een darttoernooi
georganiseerd worden. De Casa gaat dan om 19.00 uur
open en om 19.30 uur zullen we beginnen.
We zullen tactics spelen :
Bij het dartspel tactics is het de bedoeling alle getallen van 10 t/m 20
en de bull 3x te raken. Dit doe je door bijvoorbeeld simpelweg 3 pijlen
in de 20 te gooien, maar één pijl in de tripel 20 is ook voldoende.
De kosten zijn € 1,00 p.p.
Minimaal aantal deelnemers 15.

Op vrijdag 25 maart zullen René en Ben voor ons een heerlijke
maaltijd bereiden en daarna kunnen we gezellig een film kijken.
De Casa zal om 17.00 uur open gaan en de film zal om 20.00 uur
starten. Voor deze avond hebben we een van de James Bond films,
No Time To Die.
Op 18 maart is er weer een pubquiz.
Deze gezellige avond wordt georganiseerd
door Jan en Disje. Zij komen met een serie
leuke vragen op allerlei gebied. Gebruik maken
van tablets en andere hulpmiddelen om naar antwoorden te zoeken is
niet toegestaan.
Bijdrage is € 3,00 per persoon en er zijn prijzen voor het beste team en
natuurlijk ook een poedelprijs. Inschrijven om 19:00 uur.
We gaan werken met groepen van 4 personen; de samenstelling van
de groepen gaat via loting. We spelen 4 rondes.
Geen discussie mogelijk over de juistheid van de door ons vastgelegde
antwoorden.
De Evenementencommissie
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Klaverjassen

In de maand februari hebben we 3x kunnen klaverjassen met een
bezetting van 5 à 6 tafels, 20 tot 24 personen.
Deze maand kwamen er 3 winnaars uit de bus;
Kees, Disje en Joyce (zie foto).
Er hebben zich tevens 2 nieuwe leden aangemeld die ook willen
klaverjassen tijdens de dinsdagavond. Deze zijn uiteraard van harte
welkom.
Hasta marzo
Vera
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Fallas Dénia 2022
Wat zijn de Fallas?
Las Fallas is het meest universele festival van de Valenciaanse
Gemeenschap, uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid door de UNESCO in november 2016. Het wordt gevierd in
maart en de oorsprong gaat terug tot in het midden van de 18e eeuw,
met de traditie van vreugdevuren met afvalhout om de komst van de
lente te vieren; Deze valt samen met de viering van de dag van San
José, patroonheilige van de timmerlieden.
De naam verwijst naar de spectaculaire en handgemaakte sculpturale
beelden gemaakt van hout en papier-maché, die worden
tentoongesteld in de straten en pleinen van de steden waar dit festival
wordt gevierd. Alle beelden, Fallas, zijn te bewonderen voordat ze op
19 maart worden verbrand. Ze laten scènes zien met een satirische
blik op de actualiteit, publieke en lokale figuren.
In Dénia zijn er in totaal elf Fallas verenigingen of districten, met een
grote Falla en een kleinere Falla voor de kinderen. Fallas zijn meestal
verdeeld in twee secties: de speciale sectie bestaande uit grote Fallas
beelden en de andere sectie, meer bescheiden Fallas beelden, maar
daarom niet minder mooi en interessant.
De Fallas in Dénia worden beleefd met een grote verscheidenheid aan
acts die de straten vullen met muziek, kunst, creativiteit, kleur,
buskruit, traditie en plezier.
Ninot tentoonstelling
Van 19 februari tot 12 maart 2022
De Ninot tentoonstelling toont enkele figuren die later bij de Fallas
beelden worden gevoegd. Deze worden tijdelijk afgestaan door de
fallas verenigingen van Dénia, in de hoop dat hun Ninot in de nacht
van 19 maart niet verbrand zal worden.
Toegang is gratis en is te bezoeken van 19 februari tot 12 maart in het
Casa de la Marquesa Valero de Palma (C/ Cavallers), van dinsdag tot
zaterdag van 10:30 tot 13:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur, zondag
van 10:30 tot 13:00 uur
1/3
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La plantà, de opbouw van de Fallas
Van 11 tot 16 maart 2022
Gedurende deze periode komen
de
leden
van
de
Fallas
verenigingen in hun districten
bijeen om hun opbouw- en
decoratiewerkzaamheden uit te
voeren.
Het begint op 11 maart en alle
beelden moeten op 16 maart klaar
zijn voor de evaluatie van de Fallas jury. Op de 17e worden de prijzen
voor de Fallas uitgereikt op het stadhuis, Plaça de la Constitució.
La mascletà, pyrotechnische show
17 en 18 maart 2022
Buskruit speelt een grote rol op het
Fallas festival, de mascletà is een
oorverdovende
pyrotechnische
show,
een
concert
van
buskruitexplosies met een uniek
geluid dat mensen die komen
luisteren, doet trillen. Er zijn twee
nachtelijke
mascletaes,
die
plaatsvinden op 17 maart om
22:00 uur en op 18 maart om 20:00 uur, beide op Plaça Jaume I.
Bovendien worden tijdens de feestweek rond 14.00 uur mascletaes
ontstoken in de verschillende Fallas districten. Aan het einde genieten
mensen meestal van een aperitief en proeven ze typische gerechten
onder de mediterrane zon op de terrassen van de stad.
Het is ook gebruikelijk om in elke straat vuurwerk af te steken, evenals
de traditionele despertaes, een manier om iedereen in de vroege
ochtenduren op de been te krijgen. Dit alles maakt deel uit van het
Fallas feest.
2/3

21

22

Het aanbieden van bloemen
19 maart 2022
Het aanbieden van bloemen aan
de Virgen de los Desamparados
(daklozen) is een van de meest
emotionele handelingen voor de
Falleros. Alle Fallas verenigingen
gaan in optocht onder begeleiding
van hun muzikanten naar het
Plaça del Convent, waar een reproductie van de Virgen is
geïnstalleerd, aan wie ze de boeketten bloemen aanbieden om
daarmee de mantel te versieren.
De optocht vindt plaats op 19 maart om 11 uur langs de volgende
route: de straten Marqués de Campo, Diana, Magallanes en Plaça del
Convent.
La Cremà, het verbranden van de Fallas
19 maart 2022
Dit is de activiteit die het Fallas
festival beëindigt, het vindt plaats
in de nacht van 19 maart, de dag
van San José. Die nacht worden
alle Fallas beelden verbrand.
In Dénia branden niet alle Fallas
tegelijkertijd, maar eerst de Ninots
en daarna de andere Fallas, allemaal in een strikte volgorde van de
prijsranglijst. Degenen die de laagste prijzen hebben ontvangen,
worden als eerste verbrand en de winnaar van de eerste prijs als
laatste. Zo bestaat de mogelijkheid om alle verbrandingen bij te
wonen.
In de stad zijn er 11 Fallas districten en de Fallas Junta Local; deze
laatste neemt niet deel aan de beeldenwedstrijd.
Het verbranden is een kunst op zich en het verdient de voorkeur dat
het langzaam gebeurt, zodat de vlammen het beeld geleidelijk verteren
totdat de houten structuur zichtbaar is, die uiteindelijk tot as vergaat.
Bron: La Marina Plaza
3/3
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Verslag Jeu de Boules
2021-2022
Na een wat moeizame start afgelopen
september is het, ondanks de Corona
beperkingen, toch gelukt om het Jeu de
Boules spel bij de NTV weer op gang te
krijgen.
In het begin nog met z´n vieren of zessen
maar daarna liep het aantal deelnemers op tot
ca. 12 personen; dit vooral dankzij
de komst van de
“overwinteraars.”Ook mochten we enkele nieuwe leden verwelkomen!
Afgelopen woensdag, 9 februari, waren we zelfs met 14 deelnemers,
waardoor het nodig werd de derde baan, die nogal verwaarloosd was,
schoon te maken, wat dus met vereende krachten snel gebeurd was.
Het is dus weer een gezellige boel, zoals vanouds!
Dit alles ziet er dus goed uit voor de komende maanden!
Overigens ben ik nog steeds op zoek naar een opvolger voor het
clubleiderschap.
Frank Rijsdijk
Tel (ES): 618226745 of 965786573.

Bloeddrukmeting
Elke eerste woensdag van de maand zal tijdens
de inloop IMED in de Casa Holanda de
mogelijkheid bieden om uw bloeddruk en het
zuurstofgehalte in uw bloed te laten meten.
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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

Alarmnummers
112 Algemeen
Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

091 Policia Nacional
062 Guardia Civil
092 Policia Local
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Wandelen

Vrijdag 4: maart: ..................Benimaquia/Bomberos
Verzamelen: ........................Carrefour Dénia 14:00 uur
Dit is een redelijk vlakke heen en weer loop.
Vrijdag 11 maart: .................spoorbaan Els Poblets
Verzamelen: ........................Els Poblets achter Masymas14:00 uur
Dit is een vlakke wandeling heen en weer.
Vrijdag 18 maart : ................Jesus Pobre
Verzamelen: ........................Carrefour Dénia 14:00 uur
Rondwandeling
Degenen die volgende week 25 maart willen deelnemen aan de
gezamenlijke maaltijd, dienen zich deze vrijdag 18 maart bij mij op
te geven. Het maakt de organisatie voor mij wat makkelijker.
Vrijdag 25 maart: .................Jalon langs de rivier.
Verzamelen: ........................Carrefour Dénia 10.30 uur
Dit is een vlakke heen en weer wandeling.
Koffie drinken en eten nader te bepalen.

Ben nog steeds op zoek naar een opvolger.
Wie o wie ???????
Groeten Cor
Tel 679093778 of 960130880
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Verslag Valentijn Bingo en Pubquiz
De bingo is door zo’n dertig leden bezocht en
het is een gezellige middag geworden onder
leiding van de bingomasters Kim en Ben. Alle
aanwezigen werden verrast door de
Evenementencommissie met een Valentijn
presentje bestaande uit twee rode waxinelichtjes in de vorm van een
hartje.
Het is alsof de duivel ermee speelde en werden de meeste prijzen
inclusief de hoofdprijs weer gewonnen door Saskia en Leo. Uiteraard
is het hen van harte gegund.
Kim en Ben worden weer bedankt voor hun inzet en daarbij willen we
ook Jerry en Willem niet vergeten, die zich achter de bar hebben
ingezet om de dorstige kelen te laven.

De pubquiz is weer goed bezocht; er waren 6
tafels bezet. Het blijkt aan een behoefte te
voldoen om samen met je teamleden je kennis
te kunnen testen op verschillende gebieden.
Jan en Disje hadden ook nu weer de vragen
goed voorbereid Een woord van dank is hier op de juiste plek. De
eerste prijs is behaald door het viertal Gerry de Windt, Mia Straasheim,
Pim Dekker en René van Dijk.
Na afloop konden de aanwezigen nog genieten van broodjes kroket en
bitterballen met een drankje die werden bereid en geserveerd door
Petra en Jerry.
Het was weer een leerzame, leuke en gezellige avond.
Redactie Nieuwsbrief NTV
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Het bakken van vlees en het blancheren van vis kunnen veel amateurs
wel, maar in Frankrijk zeggen ze ”Le Sauce Fait le Plat”, De Saus
Maakt De Schotel.
Op deze pagina enkele recepten voor sauzen voor vis en vlees. Ik geef
de ingrediënten, maar de hoeveelheid moet uzelf bepalen.
Tip: heeft u een elektrische koffiemolen, maal dan hierin de gedroogde
kruiden tot poeder; ze geven dan veel meer smaak af.
• COCKTAILSAUS:
Mayonaise, tomatenketchup, beetje licht opgeklopte slagroom,
citroensap, iets sherry en whisky, worcestersaus en ook iets zoetigs,
bv. gembersiroop of een zoete likeur de die saus iets zachter van
smaak maakt.
• TARTARENSAUS:
Bij koud vlees, gebakken of gegrilde visgerechten of fondue.
Uitje, augurken en karpertjes ragfijn hakken. Vermengen met dezelfde
hoeveelheid mayonaise en voeg mosterd en gehakte peterselie toe.
• MOSTERDSAUS:
Vermeng mayonaise met veel mosterd en een beetje room.
• KNOFLOOKSAUS:
Meng mayonaise met geperste knoflook en voeg iets yoghurt toe.
• WARME CURRYSAUS:
Bij bv. geblancheerde tongrolletjes maar ook bij kip enz.
Fijngehakt uitje fruiten en vermengen met kerriepoeder. Voeg toe;
beetje bloem, room, melk, djintan (komijn), boemboe sesate, teentje
knoflook geperst, gemberstroop en aromazout. Als de saus te papperig
wordt melk en/of bouillon toevoegen.
• KRUIDENBOTER:
Bij gegrilde vleessoorten. Meng zachte boter met citroensap,
worcestersaus, knoflook, geh. peterselie, zout en peper. Rol in pl.
folie, koelen en in plakjes op het gerecht.
Leuk om eens te experimenteren met bv. Italiaanse .kruiden.
• GRILLBOTER:
voor bv. gegrilde kreeft,scampi’s en vis.
500 gr boter vermengen met ragfijn gesneden ui, 1/2 citr. sap.
200 gr. ger. kaas, veel knoflook, iets pernod. Verder 1 tl. gemalen
marjolein, 1/2 tl basilicum,1 eetl. peterselie en aromazout.
1/2
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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
Op deze pagina enkele recepten voor dessertsauzen.
•

CHOCOLADESAUS (bijvoorbeeld voor Dame Blanche ijsgerecht.

Zet een laagje water (ong. 1 ½ cm.) in een steelpan op een laag
vuurtje en voeg er ong. 80 gr. bittere chocolade aan toe met een zakje
vanillesuiker. Roeren tot de chocola .is gesmolten, niet te warm laten
worden. Te dun, voeg nog wat chocola toe, te dik dan ietsje water.
Serveer deze saus apart zodat deze warm op het ijs komt
• VRUCHTENSAUS (bijvoorbeeld op ijs of pudding.
Kan van vele soorten vruchten gemaakt worden, maar altijd 1 op 1
d.w.z. 500 gram frambozen of aardbeien met dezelfde hoeveelheid
suiker. Even koken, de staafmixer erdoor en zeven.
Kan in een afgesloten pot in de koelkast weken bewaard worden.
• ZABAGLIONE of SABAYON (een nogal moeilijke saus)
Deze saus kan zowel als dessert met een bolletje ijs worden gegeten,
als over een fruitsalade worden gegoten op een diep bord.
Per persoon is 1½ eidooier nodig en drie keer zo veel vocht.
Doe in een flinke steelpan 6 eidooiers voor 4 pers.
Nu bijvoegen 9 eierdopjes witte wijn en 9 dopjes marsalawijn, bij elke
bodega te koop (totaal 6x3=18 eierdopjes vocht). Voeg twee volle eetl.
suiker toe. Klop met de elektrische klopper op een zacht vuurtje eerst
langzaam maar allengs vlugger tot al het vocht is verdwenen en er zich
een behoorlijke volume meerderheid heeft gevormd. Nu direct van het
vuur nemen zodat de saus niet gaart want dan gaat hij schiften en kan
je op nieuw beginnen.
Verdeel de saus direct in 4 coupes en voeg er een bolletje vanille-ijs
aan toe, gewoon in de schuimmassa laten zakken. Serveer met een
langevinger.
Andere mogelijkheid: maak een fruitsalade aan met een beetje
Cointreau zonder of met wat suiker naar eigen smaak toe.
Schep de fruitsalade in een diep bord en overgiet het met de Sabayon.
Succes en eet smakelijk,
Rien

2/2
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GEZOND OUDER WORDEN
Ouder worden is bij de mensen een soort drang,
We doen van alles om het uit te stellen, onze,”Zwanenzang”,
Als we ouder worden zijn we veel bezig met gezond eten,
Vooral over voeding waarvan je afslankt, willen we veel weten,
Ja, iedereen weet het wel, dik zijn is echt niet gezond,
Er wordt ook snel gespot, moet je die zien met haar dikke kont,
We gaan allemaal wel eens iets ongezonds of zoetigs kopen,
Altijd opvallend, in een restaurant zie je altijd dikkerds met grote
stukken taart lopen,
Het valt me altijd op hoeveel dikke mensen kunnen eten,
Maar van een beetje miniseren willen die totaal niets weten,
Maar verstandige mensen doen er van alles aan om af te slanken,
Als de weegschaal dan weer te ver door slaat, is het weer janken,
En lukt het dan eindelijk eens om wat kilo’s kwijt te raken,
Dan moet je al de te wijde kleding weer gaan vermaken,
Sommigen gaan sporten, Pilates doen of zwemmen,
Hun drang om te bewegen is dan gewoon niet te temmen,
Op middelbare leeftijd houden we dat wel een tijdje vol,
Maar als de jaren echt gaan tellen, betaal je daarvoor je tol,
Spieren en gewrichten zijn niet meer zo soepel als weleer,
Bij elke buiging buiten het normale, doet alles zeer,
Je ruggenwervel verslijt en je hoort je knieën kraken,
Het lukt je dan zelfs niet meer een gewone buiging te maken,
Ja ja, dat ouder worden gaat echt met horten en stoten,
Maar te hopen dat iedereen van zijn goede jaren heeft genoten,
Want stokouden hebben geen toekomst meer, alleen herinnering,
De tijd is dan voorbij dat ze riepen, “Hallo lekker ding”,
Maar er wordt gezegd, van het leven krijgt niemand een partituur,
Dat is maar goed ook, want zo blijft ons hele leven puur,

Ingezonden door Rien Versprille
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PARE PERE
Vrijdagmiddag, wandelen met Cor, van de
Nederlandstalige Vereniging. We rijden de
Montgo op tot de hermitage van Pare Pere.
Vandaar begint de wandeling naar boven . Het
natuurpad in de schaduw van de Montgo wordt
hier en daar verlicht met het heldergeel van de
gaspeldoorn. Onderweg zijn er de mooiste
panorama’s met uitzicht over Dénia en de
azuurblauwe Mediterranee.
Omdat de pastorie niet ver van de kluizenaarshut
Pare Pere vandaan ligt, ben ik er sinds die eerste
keer regelmatig naartoe gelopen. De caseta del Pare Pere, de kleine
hut waar de kluizenaar de laatste jaren van zijn leven doorbracht is
een intieme ruimte waar nu foto’s van dierbare overledenen zijn
neergezet en kaarsen branden. Regelmatig komt iemand een vluchtig
bezoek brengen. De vele brandende kaarsen getuigen daarvan. De
hermitage, gebouwd in 1975, is een ruime kapel, de wanden zijn
prachtig versierd in keramiek met passages uit het leven van de
monniken en het leven van Jezus Christus. De kluis is meestal open
en op zon en feestdagen wordt een mis gehouden. In de achtertuin
bevindt zich de Via Crucis. De kruisweg met veertien staties, de
veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus.
Wie was Pare Pere, vader Pedro? Hij werd leefde van 1583 - 1658 in
Dénia. Vele jaren van zijn leven leidde hij een teruggetrokken bestaan
in zijn hut. In direct contact met de natuur. Een leven gewijd aan
meditatie en gebed. Het verhaal gaat dat in 1633 een choleraepidemie in Dénia heerste. Met het beeld van de patroonheilige van de
stad Santissima Sang, het Heilig Bloed, en enkele broden waarover de
zegen was uitgesproken, gaf hij de zieken te eten. Het wonder
geschiedde: de zieken werden genezen.
Ik ben er niet alleen. Meestal stopt er wel een auto. Iemand stapt uit
om even stil te zijn, een kaars aan te steken en rijdt weer weg. En dan
de pelgrims. Vaak jonge mensen die dit bedevaartsoord aandoen, als
pleisterplaats op weg naar Santiago. Als “uithangbord” een open tas
met een fles water en een lepel.
1/2
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PARE PERE (vervolg)
Pelgrimage kent in onze tijd een ongekende belangstelling. Waar komt
die belangstelling vandaan, vraag ik me af, terwijl groepen jongeren de
kruisweg lopen, een kaars aansteken en weer doorlopen. Wat bezielt
mensen om pelgrim te worden? Er zijn natuurlijk mensen bij die het
alleen zien als een toeristische onderneming of als een fysieke
uitdaging. Maar voor de meesten is het toch meer. Het is voor hen
een spirituele ervaring , die soms heel diep gaat. De confrontatie met
je eigen diepere gevoelens en gedachten tijdens de uren van stil
voortgaan, de gesprekken met reisgenoten, een stilmoment in één van
de vele kerken en kapellen, het leren omgaan met fysieke grenzen en
ongemakken, dat alles doet iets met je. Pelgrimeren past ook bij de
spirituele vragen van deze tijd. Mensen ervaren hun hele leven als een
onderweg zijn, een zoektocht. Vroeger leefden we in vaste kaders, met
duidelijke antwoorden en duidelijke rollen. Maar nu zijn we geestelijk
nomaden geworden, pelgrims. Ook zij die niet naar Santiago of
Jeruzalem gaan, kunnen hun leven ervaren als een pelgrimage.
Zo ontmoette ik daar een man, die eerder op pelgrimsreis naar
Santiago was geweest. De reis had hem erg goed gedaan, had hem
veranderd. Hij had, hoewel hij voortdurend onderweg was, rust
gevonden. Heel veel kouwe drukte was van hem afgevallen. Heel veel
dingen waar hij zich in het normale leven druk om maakte waren van
hem afgegleden. Hij was afgedaald, op een lange reis naar binnen.
Dat had hem soms tot tranen toe ontroerd. Hij was in aanraking
gekomen met herinneringen die hij nog niet verwerkt had. Soms was
het een behoorlijke worsteling geweest in zijn binnenste, terwijl hij
voort sjokte over de wegen. Maar hij was er als een ander mens
uitgekomen.
Misschien is leven als pelgrimage vooral in beweging zijn door vol
verwachting vooruit te kijken, naar dat wat op je afkomt, wat jou
toevalt. En is Overgave het sleutelwoord. Gewoon elke dag op weg
gaan, en de weg gaat jou. Zelf actief op weg gaan, maar onderweg
gebeuren er allerlei dingen die je verder helpen, die je dragen.
Leven als pelgrim is vertrekken, afscheid nemen, loslaten van wat
achter je ligt en je durven toevertrouwen aan wat voor je ligt.
Met dank aan Pare Pere, die mij even deed stilstaan bij onze
levensreis.
Ds Jolien Nak
Interkerkelijke gemeente Dénia
2/2
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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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Clubleiders

Biljart
Computerclub
Hobbyclub
Jeu de Boules

Willem Pakvis.........................617 946 211
wgpakvis@gmail.com
René van Dijk.........................629 982 321
Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com
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

Computer Club

Met ingang van 1 maart is de bijeenkomst verplaatst van de
donderdagavond naar de dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.
Deze verandering is op verzoek van belangstellende leden.
René van Dijk
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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: 865 794 101
Website: www.kerkdenia.nl
Kerkdienst iedere zondag om 11:00 uur.
Aansluitend drinken we een kopje koffie.
Planningsoverzicht 2021/2022Predikanten Dénia
jan/feb/mrt/ 17 april 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
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