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Van de voorzitter

Beste Leden,
In een maand gebeurt er zoveel en waar schrijf je dan over?
Allereerst wil ik stil staan bij het overlijden van Jeanette Delij. Niet
iedereen heeft haar gekend maar ze was een zeer gewaardeerd lid die
zich jarenlang voor de vereniging heeft ingezet in diverse functies. Ze
heeft het NTV clublied geschreven en stond erop dat we het bij de
Algemene Vergadering werd gezongen. Ik heb haar gekend als
gastvrouw en op een zomerfeest haar de NTV erepenning gegeven
om haar te bedanken voor haar grote inzet.
Er is weer drukte en gezelligheid in de Casa. Er wordt weer volop jeu
de boules gespeeld. Als ik aan kom lopen, zie ik dat op alle drie banen
fanatiek wordt gespeeld maar wel met veel plezier. Heel jammer dat de
overwinteraars weer terug naar huis gaan en dank voor jullie
gezelligheid.
Helaas is er de laatste weken veel regen gevallen en daardoor
sommige activiteiten niet konden doorgaan.
Overal hoor ik positieve geluiden dat we samen zo kunnen genieten
van alles wat er geboden wordt. Onze clubleiders doen er alles aan om
het zo leuk mogelijk te maken en de evenementencommissie blijft
bezig om activiteiten voor ons te organiseren. Vera wordt alom
geprezen voor haar inzet om van de dinsdagavond een leuke en
gezellige avond te maken. Overal zijn we bezig om alles weer op de rit
te krijgen.
Het is zeker belangrijk om het fijn te hebben. We komen na twee jaar
uit de pandemie en nu is er oorlog in Oekraïne. Ik ben naar de
bijeenkomst geweest in Dénia waar we samen met het gemeente
bestuur en de bewoners vijf minuten stilte in acht genomen hebben om
onze steun te betuigen aan de mensen in Oekraïne
Wat is het dan een fijn gevoel dat we hier in vrijheid leven en weer
samen plezier mogen hebben. Laten we hopen dat het snel vrede
wordt en dat de mensen uit Oekraïne ook weer plezier krijgen in hun
leven.
Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
Afgelopen maand is er ingebroken in de Casa Holanda. Gelukkig is er
niets noemenswaardig gestolen maar wij zijn er wel van geschrokken.
Het bestuur heeft dan ook besloten om onze thuisbasis van camera’s
te voorzien en deze zijn nu ook geplaatst. Hierbij willen wij u laten
weten dat deze camera beveiliging zal worden aangegeven in en om
de Casa Holanda en dat wij er zorg voor zullen dragen dat uw privacy
gedurende uw aanwezigheid gerespecteerd zal worden.
Een aantal leden, die niet in de gelegenheid waren om de Algemene
Vergadering (AV) bij te wonen, hebben aangegeven dat zij graag
geïnformeerd willen worden hoe de AV is verlopen en daarom hierbij
een korte samenvatting.
Na de tweede oproep (zie art. 14 van de statuten) opent de Voorzitter
de vergadering om 15:30 uur.
De voorzitter vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen
voor de leden die ons na de laatste AV zijn ontvallen. Dit zijn de
volgende leden die aan het bestuur bekend zijn gemaakt: Jan Annink,
Jenny Duit, Thea van Vuuren, Stef van Soest en Herman Volleberg.
Na de behandeling door de secretaris van de notulen van de vorige AV
van 29 mei 2021 zijn de notulen door de vergadering goedgekeurd en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De voorzitter legt aan de vergadering uit dat het bestuur voorstelt om
de privacyregels aan te passen. De verandering houdt in dat
afbeeldingen van leden geplaatst mogen worden zonder van tevoren
toestemming te vragen. Wel heeft men de mogelijkheid om aan te
geven als men dit niet wil. De voorzitter vraagt de AV of hier met hand
opsteken over gestemd kan worden. De meerderheid van de AV gaat
hiermee akkoord en stemt in met deze verandering.
De secretaris geeft een korte samenvatting van het verslag van de
secretaris en de clubleiders. De ad interim penningmeester geeft
daarna een korte samenvatting van het financieel overzicht van 2021
en daar er geen vragen zijn, bedankt hij de vergadering en ook de
vorige penningmeester voor het gedane werk.
1/2
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Van de bestuurstafel

(vervolg)

Marie-Louise Kersbergen neemt namens de Kascontrolecommissie het
woord en vraagt na een korte uitleg de vergadering om decharge te
verlenen aan het bestuur en deze wordt door de vergadering verleend.
De voorzitter vraagt wie er zitting wil nemen in de nieuwe
Kascontrolecommissie en de volgende leden dienen zich aan: Joke
Cusell (coördinator kascontrolecommissie), Petra van Kalsbeek en Wil
Veldhoen (reserve).
De ad interim penningmeester geeft daarna een overzicht van het
voorstel van de begroting voor 2022 en na het beantwoorden van een
paar vragen gaat de meerderheid van de vergadering hiermee
akkoord. Tevens wordt de vergadering gevraagd om akkoord te gaan
met een contributieverhoging met ingang van 2023 van 50 euro naar
60 euro en ook hier gaat de vergadering mee akkoord.
De voorzitter geeft aan dat de NTV dit jaar 45 jaar bestaat en er wordt
een Lustrumcommissie samengesteld bestaande uit; Kim Wurster, Flor
de Vries, Anette Wurster, Petra van Kalsbeek, Ben Jacobs, Joke Cusell
en Ankie Scholte.
Daarna bedankt de voorzitter de leden van het bestuur die hun functie
neergelegd hebben te weten Annemieke Maas en Ben Jacobs en de
vergadering bedankt hen ook met een applaus. Omdat er maar één
bestuurslid moet worden gekozen stelt de voorzitter voor, dit per
acclamatie te doen. De AV stemt hiermee in en de vergadering stemt
bijna unaniem voor het nieuwe bestuur bestaande uit: Annelies
Akkerman, Willem Pakvis, Philip van Kalsbeek en René van Dijk (ad
interim).
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun steun en nodigt de
aanwezigen uit voor de bitterballen en sluit de vergadering om 16:37
uur.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
2/2
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Agenda
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12
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18
27
27
27
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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
Workshop paasstukjes maken 13:30
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Paasbrunch 12:00 – 14:30
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Koningsdag vanaf 11:00
Vrijmarkt vanaf 11:00

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
zich spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.
Gerry en Henk De Windt
Aino en Peter Kuhlmann
Marjan en Harry Vleeming
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Het is al april en we hebben weer leuke dingen in deze maand
georganiseerd.

Eerst
beginnen
we
tweede
paasdag, maandag 18 april, met
een overheerlijke Paasbrunch van
12:00 tot 14:30 uur.
De kosten zijn € 8,50 voor leden
en niet-leden betalen € 10,00.

Op Koningsdag, woensdag 27
april, is er een vrijmarkt waarvoor
de leden zich kunnen opgeven. De
vrijmarkt begint om 11:00 uur
tegelijk als de Casa open gaat en
om 12:00 uur brengen we een
toast uit op de Koning. U kunt
Koningsdag in Maastricht op het
grote scherm volgen.

Er wordt op Koningsdag ook een
Oranjeloterij gehouden. Lootjes zijn
op die dag te koop voor € 0,50 per
lot.

1/2
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Op dinsdag 12 april om 13:30 uur zullen er
paasstukjes gemaakt worden. U bent van
harte welkom. Wel graag zelf een snoeischaar, mesje en wat groen uit eigen tuin
meenemen.
De kosten zijn voor leden € 7,50 en voor
niet-leden € 10,00.
Opgeven Paasbrunch, vrijmarkt en Paasstukjes maken:
Digitaal via:
evenementenbestuur@ntvdenia.com
theadeboermajenburg@gmail.com
en natuurlijk op de woensdag bij de gastvrouw.
We zien u graag komen en rekenen erop dat er veel leden op deze
feestdagen in de Casa aanwezig zullen zijn.
De Evenementencommissie
2/2

Van de redactie
Graag wil ik de inzenders van de kopij en de
foto’s bedanken voor hun bijdrage. Mede
hierdoor krijgen we een gevarieerde Nieuwsbrief
gemaakt voor en door de leden..
Steef van den Deijssel
Redactie Nieuwsbrief NTV Dénia.
Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
mei
27 april
4 mei
juni
25 mei
1 juni
juli flyer
29 juni
6 juli
augustus flyer
27 juli
3 augustus
september
31 augustus
7 september
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Klaverjassen

In de maand maart hadden we gemiddeld 5 tot 6 tafels, 20 tot 24
spelers. Het was weer super gezellig deze maand. Iedereen kwam
weer in aanmerking voor een prijsje. Dat zijn dan 20 tot 24 prijsjes die
elke week wordt ingekocht.
In de maand april zal het wat rustiger worden met klaverjassen i.v.m.
het vertrek van enkele wintergasten.
Op 6 maart hadden we weer een gezamenlijk etentje. Dit keer werd er
gekozen voor een ontbijtje hier ergens in Dénia. Een zeer uitgebreid
ontbijtje voor een schappelijke prijs. De mensen van de
spelletjesavond waren ook uitgenodigd.
Op naar de maand april, wie weet kunnen we dan weer gezellig buiten
kaarten.
Hasta abril,
Vera

1/2
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Alarmnummers
112 Algemeen
Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

091 Policia Nacional
062 Guardia Civil
092 Policia Local

Politiebureau Dénia 96 578 38 51
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Klaverjassen

Galerij van de winnaars in maart 2022

Joyce

Ben

Ad Nuijens

Piet

Leo Assenberg

2/2
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Verslag Thaise maaltijd en filmavond
René en Ben hebben weer een heerlijke maaltijd
voor ons bereid; Tom Khai Kia soep en Kaeng Khiao
Wan en als dessert vanille ijs met vruchtjes.
Er waren ca. 40 personen dus volle bak.
De tafels waren mooi gedekt in de kleuren van de Thaise vlag. Mijn
complimenten voor de “serveersters” Petra, Kim en Sylvia, het ging
van een leien dakje
Na de maaltijd was er gelegenheid om de nieuwste film van James
Bond, “No Time To Die”, te bekijken.
Al met al een geslaagde avond en wat mij betreft voor herhaling
vatbaar.
Fred Wurster
Noot Redactie: Er zijn hiervan foto’s gemaakt en kunnen op de website
worden bekeken.

Vrijwilligers
Graag wil ik iets schrijven over de
vrijwilligers in onze vereniging.
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk.
Er zijn zoveel mogelijkheden dat er altijd
wel iets is, wat bij je past. De leden die
hiervan profiteren, zullen je dankbaar
zijn. Daarom wil ik speciaal Simonne
bedanken voor haar workshops. Met de
kralenworkshop hebben we kunnen
leren om iets moois te maken en daar
ook nog een lange tijd van genieten.
Voor Kim en Thea ook een woord van dank voor hun inzet waardoor
de middagen gezellig zijn en plaats vindt in een sfeervolle omgeving.
Flor
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Herdenking Herman Volleberg
2 maart 2022 in de Casa Holanda
Nadat er bij Herman kanker werd geconstateerd,
alweer drie jaar geleden, was de prognose niet best:
een paar maanden. Herman had derhalve alles op
een rijtje gezet: geen uitzichtloos lijden, zijn lichaam
ter beschikking gesteld aan de wetenschap en Ina
naar Nederland bij haar kinderen.
Hij vocht zijn strijd, met optimisme, met gelatenheid en met moed. Hij
maakte nog reizen voordat het niet meer zou gaan. Maar er zijn
krachten die onze menselijke mogelijkheden te boven gaan en dat
moeten we na drie jaar accepteren. Vandaag nemen we afscheid van
Herman.
Ik herinner me Herman als een fijn persoon, die ik als volgt kan
omschrijven. Hij streefde ernaar een beter individu te worden en zich
te ontwikkelen door studie. Vooral geschiedenis had zijn aandacht.
Hij was goed voor zijn medemensen; wat betekent dat hij betrokken
wilde zijn voor de samenleving, voor ons. Vaak heeft hij discreet
mensen geholpen. Kortom een goed mens en een steun voor de
medemens.
Reizen was een lust in zijn leven. Veel heeft hij samen met zijn vrouw
Ina gereisd, over alle continenten van de wereld. Hij kon er
gepassioneerd over vertellen.
Ik opperde eens aan Herman dat ik met mijn vrouw en haar dochter
een reis langs de oostkust van de Verenigde Staten wilde maken.
Binnen een paar dagen kreeg ik van hem een compleet dossier met
wegenkaarten en een uitgebreide reisbeschrijving van zijn tocht langs
de oostkust van de Verenigde Staten. Wij hebben deze tocht ook
gemaakt aan de hand van zijn beschrijving. En zo ga ik me Herman
herinneren. Altijd hulpvaardig en goed georganiseerd.
Wat ik me ook ga herinneren zijn de vele gesprekken, die we hadden,
hier gewoon in Dénia, in de Casa of op het terras van de NTV of bij
Lange Willem of in een chiringuito op het strand. Vaak samen met Ina
en later alleen, zoals eind januari nog bij Basta hier aan de jachthaven
in Dénia. Het ging al slecht met Herman, maar hij ging toch mee.
Goede vriend rust zacht. We zullen je missen.
Wij wensen Ina en familileden veel sterkte toe om het verlies te dragen
Martin Visser
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In Memoriam Jeannette Delij
Op 10 maart jl. overleed onze oud-gastvrouw
Jeannette Delij. Een markante persoonlijkheid.
In 2003 ging ik als een nieuwe bewoner van de
Costa Blanca op woensdagmorgen poolshoogte
nemen bij de Nederlandstalige Vereniging in Dénia.
Misschien was het wel interessant om andere
landgenoten te ontmoeten op deze club. Het was
een gezellige drukte weet ik me nog te herinneren. Na wat rondvragen
verwees men mij naar de “Gastvrouwen”, daar aan die tafel. Het kon
niet missen!
Drie dames, die mij vorsend aankeken. De ballotagecommissie, dacht
ik. Maar al spoedig zat ik heel gezellig aan tafel met Jeannette, Joke
en Hennie. Ik werd gebombardeerd met informatie en mogelijkheden
bij deze club, de NTV. Jeannette ontpopte zich al spoedig als de
spreekbuis en zoals zij het vertelde: zo was het! Ze was tenslotte al 20
jaar lid van de vereniging, begreep ik. Na een uitgebreide rondgang
door de Casa in het kielzog van Jeannette, wist ik het: mijn vrouw en ik
worden lid.
Twee jaar later werd ik secretaris van de NTV en had ik een heel goed
contact met Jeannette en de gastvrouwen met betrekking tot het
bijhouden van de ledenlijst, de contributiebetalingen en inschrijvingen
van nieuwe leden. Daarnaast was ze een bron van informatie over wat
er leefde onder de leden. Jeannette had daar een goed oog voor en
was altijd discreet. Voor mij was het een welkome aanvulling voor de
maandelijkse bestuursvergaderingen.
Jeannette bestierde ook de uitleenmogelijkheid voor babyspullen,
zoals ledikantjes, boxen, kinderzitjes en dergelijke dingen. Makkelijk
voor de kleinkinderen, die op bezoek kwamen. Allemaal opgeslagen op
het zoldertje boven de bibliotheek. Trap op - trap af met de spullen.
Jeannette was echt een spil binnen de vereniging. Ze had een clublied
gecomponeerd op de melodie van “Waar de Blanke Top der Duinen”.
De leden moesten dat zingen op de Algemene Vergadering. Graag
wilde ze een koor oprichten, om lekker met elkaar te zingen. Een paar
keer geprobeerd, maar het mankeerde telkens aan een
dirigent/musicus. Op de Algemene Ledenvergadering was het altijd
Jeannette, die namens de leden tijdens de rondvraag het bestuur
bedankte voor hun inzet.
1/2
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In Memoriam Jeannette Delij
Tot 2013 was Jeannette gastvrouw van de NTV. Ze vond het toen
welletjes na zoveel jaar en droeg het stokje over aan haar opvolgster
Truus van Kruchten. Gelukkig kwam ze samen met haar man Wim
regelmatig naar de club voor een gezellig samenzijn en een praatje.
Gezien de leeftijd van Jeannette en Wim, vonden de kinderen dat het
beter was om hun ouders naar Nederland te halen.
Martin Visser
2/2

Solidariteits-bijeenkomst Oekraïne
Oekraïners die de stille demonstratie bijwoonden die op 9 maart werd
gehouden, waarderen de steun die ze hebben gekregen. Bogdan, 32,
en zijn vrouw, 28, zijn twee van de Oekraïners die de solidariteitsbijeenkomst bijwoonden, op initiatief van de Spaanse Federatie van
Gemeenten en Provincies (FEMP), om hun steun te betuigen aan de
bewoners van Oekraïne tijdens de Russische invasie.
Op de Plaza de la Constitució hebben ze, net als de rest van de
aanwezigen, vijf minuten stilte in acht genomen. Bogdan is dankbaar
voor de ontvangen steun: "De mensen van Dénia hebben veel
geholpen". De Oekraïense vereniging, met twee inzamelpunten, heeft
het mogelijk gemaakt om materiaal en voedsel naar Oekraïne te
sturen.
Er waren ongeveer 150 personen aanwezig bij de bijeenkomst. Onder
hen de burgemeester, Vicent Grimalt, alle politieke groeperingen en
onze voorzitter. Aan het einde verbrak een applaus de vijf minuten
stilte.

Redactie NTV Nieuwsbrief
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Lekkere hapjes van de bar
Zoals iedereen weet is er altijd wel een broodje
kroket, frikandel, rookworst, loempia of bitterballetje
te krijgen in de Casa. We willen daar een extra
snack/lekkere hap aan toevoegen die elke
woensdag verschillend zal zijn.
Voor de maand april zijn de volgende extra lekkernijen beschikbaar:
6 april: Gehaktbal à la Saskia
€ 3,00 (broodje € 0,50 extra)
13 april: Tosti ham/kaas/salami
€ 2,00
20 april: Kipsaté/stokbrood/pindasaus € 6,50
27 april: 3 in de pan
€ 2,00
Kim Wurster

Verslag Darttoernooi 11 maart 2022
Beste leden,
Het eerste darttoernooi is van start gegaan met veel animo en hilariteit.
Mensen die nog nooit een pijl hadden gegooid en best nerveus waren
gooiden de sterren van de hemel. Er liep een rosse gevaarte (Flor)
tussen de deelnemers door om iedereen aan te moedigen.
Er werd het Tictac spelletje gespeeld en dat viel bij iedereen in goede
aarde. Er werd gespeeld met een winnaars en verliezers ronde.
Na een spannend toernooi werd de verliezers ronde gewonnen door
Thea en Saskia en de winnaarsronde door Wil en Ben.
In de toekomst wordt dit waarschijnlijk meer georganiseerd en hopen
dat er dan net zo veel enthousiaste mensen meedoen.
Met dank aan de evenementen commissie.
Joke Cusell
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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

De Spaanse verkeerswet is
bijgewerkt m.i.v. 21 maart 2022.
In totaal bevat de nieuwe wet zo'n 50 veranderingen.
Hieronder een lijstje van 4 aangepaste overtredingen. Voor meer
informatie, zie de website van DGT:
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/el-lunes-entra-envigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial/
Overtreding

punten
rijbewijs
Telefoon gebruik als bestuurder, behalve Van 3 naar 6
handsfree.
De veiligheidsriem, het kinderzitje en de Van 3 naar 4
helm niet correct gebruiken.
Fietsers inhalen; minimaal 1,5 meter
Van 4 naar 6
tussenruimte en op 2 of meer rijstroken
in elke richting is het verplicht volledig
van rijstrook wisselen.
Het uit de auto op de weg of in de berm Van 4 naar 6
gooien van voorwerpen die brand of
ongevallen kunnen veroorzaken.
Bron: DGT

boete
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 500,00

Gebeld door een onbekend +44-nummer?
Neem niet op en bel niet terug!
Nummers die beginnen met +44 zijn afkomstig uit Engeland.
Criminelen en fraudeurs laten je telefoon (meestal) één of twee
rinkelen en hopen dat je terugbelt. Zo krijgen de oplichters een deel
van de belkosten. Dit is een vorm van “phishing”. Het belangrijkste is
dat je niet reageert.
Het is niet nieuw, maar de laatste tijd opvallend populair. Het werkt als
volgt: je wordt gebeld (of ge-sms't) door een vreemd buitenlands
nummer. Meestal gaat de telefoon slechts enkele seconden over. Je
telefoon laat zien dat je een gemiste oproep of bericht hebt. De
oplichters hopen vervolgens dat jij ze terugbelt. Als je terugbelt naar
het dure buitenlandse nummer krijgt de fraudeur een deel van de
belkosten. Bel daarom vooral niet terug en verwijder de SMS meteen!
Bron: Radar, AVRO/TROS
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Wandelen
Beste wandelaars,
Mocht u nog niet uw e-mail adres aan
de secretaris hebben doorgegeven,
verzoek ik u dit alsnog te doen zodat
bij wijzigingen u via een e-mail van de
secretaris wordt geïnformeerd.

Vrijdag 8 april: ......................wandeling strand Dénia
Verzamelen: ........................Carrefour Dénia 14:00 uur
Volledig vlakke tocht.
Vrijdag 15 april: ....................Montgo ezelpad of de pier.
Verzamelen: ........................Achter Hotel Port Dénia14:00 uur
Ezelpad is lastig en tocht haven is vlak.
Vrijdag 22 april: ....................Cabo San Antonio
Verzamelen: ........................Achter Hotel Port Dénia14:00 uur
Vlakke tocht.
Degenen die volgende week 29 april willen deelnemen aan de
gezamenlijke maaltijd, dienen zich deze vrijdag 22 april bij mij op te
geven. Het maakt de organisatie voor mij wat makkelijker.
Vrijdag 29 april: ....................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 of minstens
een assistent. Zonder een opvolger/assistent vrees ik
voor het einde van de wandelclub. Wie o wie ???????
Groeten Cor
Tel 679093778 of 960130880
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La II Feria del Vino
de Marina Dénia
De tweede editie van de Marina Dénia Wine Fair voor de bodega’s en
voor de lokale horeca vindt plaats in de Marina van Dénia.
Deze editie vindt plaats van vrijdag 29 april tot en met zaterdag 30
april. Eerst 29 april van 11.00 tot 14.00 uur is het evenement voor
professionals uit de sector met wijnproeverijen. Een presentatie door
Santos Ruiz, manager van de Valenciaanse Rice DO en
gastronomische criticus, zal ook worden opgenomen.
Op vrijdag 29 april gaat de beurs open van 18:00 tot 22:00 uur voor
het grote publiek. Op zaterdag 30 april is het open van 11:00 tot 14:00
uur en van 18:00 tot 22:00 uur. De toegang tot de zaal is gratis en er is
livemuziek. Je kunt kaartjes kopen voor 5 euro voor drie glazen wijn of
twee voor eten.
Het evenement heeft de medewerking van de gemeenteraad van
Dénia, Bodegas Vicente Gandía, Bodegas Blasco en de Marina Alta
Hotel and Tourism Entrepreneurs Association (Aehtma).
“In september vorig jaar hebben we de eerste editie van deze beurs
gehouden en het was een groot succes. Dit jaar herhalen we , maar op
dagen waarop Dénia veel toeristen ontvangt voor el puente de
mayo", aldus Gabriel Martínez, directeur van Marina Dénia.
Start: 29 april 2022
Eind:
30 april 2022
Toegang: gratis

18:00 tot 22:00 uur
11:00 tot 14:00 uur en 18:00 tot 22:00 uur

Bron: La Marina Plaza
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Deze keer weer eens iets anders; recepten voor de snoepers onder
ons en het is niet al te moeilijk te maken.

CHOCOLADE
BORSTPLAAT

Doe in een flinke steelpan 500 gr. suiker, ongeveer 30 gr. roomboter, 3
eetl. water, 100 gr. slagroom zo uit het pak en twee à drie volle eetl.
cacaopoeder.
Breng aan de kook en roer met een houten lepel af en toe even over
de bodem. Laat om te beginnen zeker 5 min. inkoken, zet een kom
met ijskoud water op de aanrecht en laat af en toe wat kooksel vanaf
de lepel hierin lopen. Voel met uw vingers of de naar de bodem
gezakte massa onder water tot een stijf balletje kan worden gevormd.
Dit zal pas lukken als de massa genoeg is ingekookt. Afgekoeld
moeten de balletjes kneedbaar blijven zoals bv. kauwgum. Doop nu de
bodem van de kookpan even in het koude water, zodat het niet verder
inkookt, zet op de aanrecht en nu zachtjes in de massa kloppen met
de houten lepel net zo lang tot u voelt dat de massa gaat “greinen”,
een beetje suikerachtig wordt.
Wacht niet te lang!
Ik giet de massa dan direct in een licht geoliede metalen schaal maar
kan ook in vormpjes, als u die hebt, op bakpapier.
Na afkoelen breekt u de plak borstplaat in bruikbare brokken en
bewaar in een afgesloten trommel.
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
ZEEUWSE
BOTERBABBELAARS
Een warm karweitje dus u heeft keukenhandschoenen, een granieten
aanrecht of een losse marmerplaat nodig of een ovenplaat.
Nodig: 500 gr. suiker, 80 ml. azijn, 30 ml water, 50 gr. roomboter,
snuifje kaneel en snuifje zout.
Kooktemperatuur is 160 gr. met een suikerthermometer maar kan ook
zonder.
Doe alle ingrediënten in een flinke steelpan, breng aan de kook. maak
met een nat kwastje de zijkanten schoon en laat koken zonder verder
te roeren.
Als de massa op 160 gr. of lichtbruin gekleurd is, giet u de massa in
een licht geoliede koekenpan met antiaanbaklaag en laat afkoelen tot
de massa kneedbaar is en dan droppen op de licht geoliede aanrecht
of marmerplaat.
Vouw de zijkant van de massa met bv. een steekmes o.i.d. steeds
naar het midden tot het zover is afgekoeld dat het met de
handschoenen kan worden opgepakt en nu begint het “trekken”.
Steeds uittrekken en weer opvouwen zodat er een soort
engelenhaarkleur in de massa komt, gaat vanzelf.
Voor de massa te hard wordt, maakt u lange ronde strengen en kerf
met een stevig mes om de 1 a 1 1/2 cm in maar hoeft niet helemaal
doorgesneden te worden.
Als later alles is afgekoeld zal een tikje met de achterkant van het mes
elke babbelaar op de kerf afbreken. Bewaar in een afgesloten doos
eventueel wat poedersuiker erover om ze los te houden.
Succes en eet smakelijk,
Rien

2/2
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OM VREDE
Na een verblijf van drie maanden waarin ik als
predikant werkzaam was in de interkerkelijke
gemeente in Dénia, is het tijd om weer afscheid te
nemen. Met veel mooie herinneringen aan deze tijd
nemen we afscheid. Ik denk aan de Spaanse les o.l.v.
Flor. Zij probeerde ons met veel liefde, passie en
vooral veel geduld de beginselen van de Spaanse taal
bij te brengen. Ik denk aan de wandelingen met Cor
en aan de klaverjasavonden waar mijn man Henk
graag aan deelnam. Fijn dat er een Nederlandse Vereniging is, om je
snel thuis te kunnen voelen.
Tegelijk werd een groot deel van ons verblijf overschaduwd door de
oorlog in Oekraïne. De verschrikkingen van de oorlog, het niets - en
niemand ontziend geweld, de miljoenen vluchtelingen die een veilig
heenkomen zoeken…. Het vervult ons met afschuw en grote zorg. De
Russische invasie roept veel woede op en protest. Daarnaast groeit de
solidariteit en eensgezindheid.
In verbondenheid met de moedige en dappere bevolking van Oekraïne
bidden wij om vrede. Vrede op aarde, vrede in Europa, vrede in ons
eigen hart.
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede
Laat mij liefde brengen waar haat is
Eenheid waar mensen verdeeld zijn
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt
Geloof aan wie twijfelt
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn
Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als om anderen
gelukkig te maken
Niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen
Niet zozeer om getroost te worden als om anderen te troosten
Niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef zal mij vergeven worden
Als ik sterf , zal ik voor eeuwig leven
(Franciscus van Assisi)
Met een hartelijke groet,
Ds Jolien Nak ( Interkerkelijke gemeente Dénia)
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DE CAMINO
Anya Niewierra
Thriller
Het is precies een jaar geleden dat Lottes man
onverwacht zelfmoord pleegde tijdens het wandelen
van de Camino. Emil had als vluchteling uit Bosnië
en Herzegovina een moeilijke jeugd, maar toch zou
hij nooit zelfmoord plegen. Emil was een geweldige
vader, was dol op zijn vrouw en gefocust op zijn
werk. Lotte besluit exact dezelfde route te lopen, in
de hoop erachter te komen wat hem tot deze
beslissing dreef. Maar dan ontdekt ze dat Emil
helemaal niet is wie hij altijd beweerde te zijn, een
gruwelijk geheim uit het verleden dient zich aan.
DE LAATSTE GETUIGE
Frank Krake
Historische biografie
Liggend op het dak van een trein ontvlucht de
twintigjarige Amsterdammer Wim Aloserij in 1943 de
verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij duikt onder
bij een boer en slaapt maandenlang in een kist
onder de grond. Toch wordt hij bij een razzia gepakt
en opgesloten in de beruchte Gestapo-gevangenis
aan de Euterpestraat. Hij belandt in Kamp
Amersfoort en gaat enkele weken later op transport
naar Noord Duitsland, waar hij acht maanden lang
de dodelijke dwangarbeid in de concentratiekampen
Husum en Neuengamme overleeft. Mede dankzij de harde lessen van
zijn drinkende stiefvader.
Als de oorlog bijna ten einde is belandt Wim op het luxe cruiseschip
Cap Arcona, dat voor anker ligt in de Lübeckerbocht. Terwijl op de wal
de geallieerden Duitsland tot overgave dwingen, begaat de RAF boven
een dodelijke vergissing. Jachtvliegtuigen bombarderen meerdere
schepen en in een waar inferno verongelukken 7.000 gevangenen.
Samen met slechts enkele honderden opvarenden overleeft Wim
Aloserij een van de grootste scheepsrampen aller tijden.
Op zijn vierennegentigste vertelt hij ons zijn verhaal, als de laatste
getuige.
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ZONDAGOCHTEND
Nicci French
Thriller
Zondagochtend breekt aan is het spannende
zevende deel van de achtdelige Frieda Klein serie,
geschreven door Nicci French.
Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed
deze gruwelijke vondst in haar eigen huis; een
vondst die haar tot in de kern raakt. Nu is er wél
spijkerhard bewijs dat Dean Reeve nog leeft, iets
wat Frieda al jarenlang beweert, en nog altijd
geobsedeerd is door Frieda. Zal commissaris
Crawford eindelijk naar haar luisteren en het
onderzoek heropenen? De pers is inmiddels op het
verhaal gedoken, waardoor Frieda wordt gedwongen te doen waar ze
een enorme hekel aan heeft: in de openbaarheid treden. Dat heeft
verregaande consequenties voor Frieda en haar omgeving.

JE BENT AAN DE BEURT
Loes den Hollander
Thriller
Na de dood van haar man komt Tessa David tegen.
Ze is helemaal in de ban van haar nieuwe liefde en
voelt zich sinds jaren weer springlevend. Maar dan
blijkt David niet de charmante man te zijn die ze
dacht dat hij was. Sterker nog, hij doet dingen met
haar die ze helemaal niet wil. Aan hem ontsnappen
lijkt onmogelijk, maar dan krijgt ze hulp uit
onverwachte hoek...

Noot Redactie
Het boek De Laatste Getuige heeft Herman Volleberg voor zijn
overlijden nog aan de bibliotheek geschonken door middel van
sponsoring.
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Functionarissen

Advertenties

Annelies Akkerman.................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer

Petra van Kalsbeek................+31 653 963 673
pvankalsbeek@gmail.com

Bibliotheek

Hannie Saaltink
ryjsaaltink@gmail.com

Externe contacten

Annelies Akkerman................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen

Evenementencommissie
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

Nederlandwereldwijd.nl
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
Telefoon: +31 247 247 247
24 uur per dag, 7 dagen in de week
Wereldwijd bereikbaar tegen lokaal tarief
Whatsapp: +31 682 387 796
Overheidsdiensten werken samen aan één portaal, met de reeds
bekende naam: Nederlandwereldwijd.nl
Het is de centrale plaats voor het regelen van uw overheidszaken, en
voor het verkrijgen van overheidsinformatie als u in het buitenland
woont. Van DigiD tot rijbewijs, van AOW tot stembiljet, van paspoort tot
studiefinanciering. Ook staan de medewerkers van Nederland
Wereldwijd 24/7 klaar om uw vragen te beantwoorden.
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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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