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Van de vicevoorzitter

Beste Leden,
Wanneer we terug kijken op de laatste twee maanden, kunnen we toch
wel zeggen dat het weer ons aardig heeft op gewarmd. Diverse leden
hebben de laatste maanden hun familie en kennissen weer op bezoek
gehad. Zowel in Nederland als ook hier in Spanje zijn de kinderen weer
naar school of gaan de komende weken nog. Ondertussen komen er
weer leden terug in Dénia en omstreken.
De laatste twee maanden had de evenementencommissie diverse
leuke dingen willen organiseren, maar door de (veel te) hoge
temperaturen zijn deze uitgesteld. Maar voor de komende maanden
zullen er weer leuke activiteiten georganiseerd worden.
Het laatste nieuws over het a.s. lustrumfeest is, dat de lustrumcommissie de afgelopen weken al ijverig bezig is geweest met de
invulling van de verschillende activiteiten in de lustrumweek. Er zal in
de tweede helft van september een speciale lustrumfeest uitgave
uitkomen waarin u uitgebreid zal worden ingelicht.
Nog een aanbeveling voor onze overwinteraars. Als jullie het
lustrumfeest ook willen meemaken is het verstandig om jullie komst
naar Dénia tijdig te plannen. De lustrumweek is gepland in de week
van 24 oktober.
Wij hopen jullie ook op de inloop woensdagen weer te zien om bij te
praten over wat er in de afgelopen periode is meegemaakt en hoe
jullie de warme dagen door zijn gekomen.
Tot gauw,
Vicevoorzitter
Willem Pakvis
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
De afgelopen maand hebben wij al een klein beetje gemerkt dat er een
stijgende lijn is ten aanzien van het aantal aanwezigen in de Casa
Holanda. Na een paar rustige maanden zijn een aantal clubs zich aan
het voorbereiden om hun activiteiten weer op te starten.
Het bestuur (zonder de voorzitter die in Nederland op vakantie is),
onder de leiding van onze vicevoorzitter Willem, hebben een aantal
keren vergaderd en de volgende punten zijn de moeite waard om met
u te delen.
Zo zijn wij als NTV weer aan het kijken of wij weer wat kunnen
betekenen voor het Hollandse schooltje (in het verleden waren er
activiteiten in onze Casa) dat waarschijnlijk weer opgestart gaat
worden.
Daarnaast hebben wij als bestuur besloten om nog een extra camera
op de hoofdingang te plaatsen. Dit naar aanleiding van de diefstal van
een fiets die voor de ingang stond geparkeerd.
De Lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van ons
45-jarig jubileum en er staat ons allen een mooi programma te
wachten waar wij u tijdig over zullen informeren.
Als laatste is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die de muren van de
toiletten en van het terras zouden willen schilderen. Het materiaal dat
hiervoor nodig is kan eventueel door de NTV worden bekostigd.
Eventuele vrijwilligers kunnen zich opgeven bij de secretaris.
Tot slot wensen wij u allen de komende weken veel plezier en hopen u
te mogen begroeten in de Casa Holanda,
Het Bestuur
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Agenda

7
14
16
22
30
15

sep
sep
sep
sep
sep
okt

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
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Bloeddrukmeting
Darttoernooi
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Bingo
Informatie markt van alle verenigingen in Dénia

Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico.
Nadere informatie en wijzigingen worden per e-mail doorgegeven.

Van de redactie
Vanwege het ontbreken van voldoende kopij betreffende de activiteiten
binnen de vereniging in de zomerperiode, is deze ruimte ingevuld door
het geplande reisverslag van dr. Henk Landa en enkele tips van de
redactie.
De reactie wenst u veel leesplezier en rekent erop dat de Nieuwsbrief
een nieuwsbron is VOOR en DOOR de leden.

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
oktober
28 september 5 oktober
november
26 oktober
2 november
december
30 november
7 december
11
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Deze maand organiseren we wegens het grote
succes van de vorige edities weer een darttoernooi.
Dit vindt plaats op vrijdag 16 september. De Casa
zal dan om 19.00 uur open gaan en om 19.30 uur
zullen we van start gaan.
Wederom zullen we het spel Tactics spelen.
Bij het dartspel Tactics is het de bedoeling alle getallen van 10 t/m 20
3x én de Bull's eye 1x te raken. Dit doe je door simpelweg 3 pijlen in
bijvoorbeeld de 20 te gooien, maar één pijl in de triple 20 is ook
voldoende.
De kosten zijn € 1,00 p.p.
Maximaal aantal deelnemers is 16 dus wees er snel bij met inschrijven.
Inschrijven kan op de woensdag bij de gastvrouw en digitaal via
onderstaande e-mail adressen:

Op vrijdag 30 september zal er weer een bingo
zijn met natuurlijk mooie prijzen. De Casa gaat
open om 15:00 uur en de bingo begint om
15:30 uur.
We spelen 4 gewone rondes en 1 superronde.
De kosten zijn € 2,50 per gewone ronde en
€ 5,00 voor de superronde.
Dus een gezellige middag en met kans op
mooie prijzen voor € 15,00 als je alle rondes mee wil doen.
Inschrijven kan bij de gastvrouw op woensdag of via de onderstaande
e-mail adressen.

•
•

evenementenbestuur@ntvdenia.com
theadeboermajenburg@gmail.com
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Het is een genot om in de open lucht in een prachtige omgeving te
luisteren naar de uitvoeringen die regelmatig in deze tuin worden
gegeven.
Zondag 11 september a.s. wordt door de Marinae Ensemble een
concert gegeven van Serenades waar we kunnen genieten van
Palladio (Karl Jenkins), Little Night Serenade, K.525 (W.A. Mozart),
Serenade for Strings Op. 20 (Edward Elgar) en Serenade (Schubert).
Datum: 11 september
Tijd: 11 uur
Prijs voor leden: € 12
Prijs voor niet-leden: € 15
Locatie: Jardin del l'Albarda. Urb. La Sella. C/Baix Vinalopó, nº8.
Pedreguer (Alicante).
Ticketreservering via fundem@fundem.org of via WhatsApp op het
nummer 696 975 290 met vermelding van voor- en achternaam, aantal
tickets en type (lid of niet-lid). Betalen bij binnenkomst.
Voorverkoop: JARDÍN DE L'ALBARDA van 10:00 tot 14:00 uur of bij
PRO AKUSTIK Dénia. Avda. Joan Fuster, 28 C· van maandag t/m
vrijdag: 09.30 tot 15:00 uur.
De Jardin de l'Albarda is een stichting, opgericht om het gebruik van
inheemse soorten in het tuinieren en het duurzaam gebruik van
hulpbronnen te promoten en toe te passen. Het is een voorbeeldtuin
uit de Renaissance van 50.000 m2 in de gemeente Pedreguer,
Alicante.
Naast de grote biodiversiteit van flora, vindt u architecturale
voorbeelden van grote schoonheid, metaalwerk en keramiek die
herinneren aan de Arabische invloed.
De Albarda-tuin helpt de grote biodiversiteit van onze gemeenschap op
de meest duurzame manier te behouden.
De tuin is elke dag open en er vinden een groot aantal activiteiten
plaats, zoals rondleidingen, milieueducatie, concerten, vieringen, etc.
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HCB DENIA OPEN

Het nieuwe HCB Dènia ziekenhuis, van de HCB-groep is op 7 Juli
2022 geopend.
Het HCB Dénia ziekenhuis wordt gefaseerd geopend: in de eerste fase
worden ambulante diensten en medische specialiteiten (waaronder de
laboratorium- en radiodiagnostiek) geopend, de EHBO is nu al 24 uur
per dag geopend. In een volgende fase volgt de opening van het hele
chirurgische deel en de Intensive Care.
HCB Dénia heeft 6.500 m² aan lichte en ruime faciliteiten met meer
dan 40 medische diensten, waaronder ziekenhuisopname, poliklinische
consultaties, ICU en EHBO, meer dan 40 diensten en medische
specialismen en een internationaal tolkenteam. HCB Denia heeft 54
bedden en een ICU met 7 units, 18 medisch specialismen,
operatiekamers, EHBO, fysiotherapie en een eigen ambulance dienst.
In het ziekenhuis bevindt zich een cafetaria en er is genoeg
parkeergelegenheid

Website
van het
Provinciale Bestuur
Alicante

Voor zowel overwinteraars als residenten is de website van de
Provincie Alicante een bron van informatie. Er zijn brochures
beschikbaar in de Nederlandse taal over vele onderwerpen die van
toepassing zijn op buitenlanders die hier resident zijn of als
overwinteraar hier verblijven.
Ook worden er informatie bijeenkomsten en cursussen georganiseerd.
Voor meer informatie:

http://www.ciudadanosextranjeros.es/nl/
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Mit Swing noch besser in den Herbst
Zaterdag 17 september 2022 om 17:00 uur

De Swingserenade van concertfans brengt wereldhits naar het park
van Los Arcos. bijv. SUMMERTIME, 's werelds meest uitgevoerde stuk
van G. Gershwin; of het nu Luis Armstrong, Oscar Peterson, Ella
Fitzgerald of de Beatles waren, ze hadden allemaal "Summertime" in
hun programma's en behaalden enorm succes.
Beleef een gezellige avond in het park, met onvergetelijke melodieën!
Grote namen als George Gershwin, Benny Goodman en Glen Miller
garanderen happy hours
Perfect uitgevoerd door Angel Belda (klarinet) Vicente Giner op piano
Carmen Paula Romero (zang).
Voor alle concertfans een oppepper deze middag in het park bij
restaurant Los Arcos, N332, km 194 bij Pedreguer. Parkeerplaatsen
beschikbaar. Tickets € 20,00 vanaf maandag bij Proakustik in Dénia,
Avda. Joan Fuster 28 C, ma-vr 09:30 tot 13:30 uur, of aan de kassa,
indien nog beschikbaar.
Info en reserveringen op tel 965 788 840, info@konzertfreunde.com en
www.konzertfreunde.com

Nieuwe Leden
Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u zich
spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.
Shirley Walburg
Robert Brusse
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
19

15 oktober 2022
Informatiemarkt
Verenigingen
in Dénia
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Grappige observaties!
•

•

•

•

•

•

•

•

"Ouderdom is als een vliegtuig dat door een storm vliegt. Als je
eenmaal aan boord bent, kun je er niets meer aan doen."
Golda Meir
"Hoe ouder ik word, hoe duidelijker ik me dingen herinner die
nooit zijn gebeurd.
Mark Twain
"Leuk om hier te zijn? Op mijn leeftijd is het fijn om ERGENS te
zijn."
George Burns
"Eerst vergeet je namen, dan vergeet je gezichten, dan vergeet
je je rits omhoog te trekken, dan vergeet je je rits naar beneden
te trekken."
Leo Rosenberg
“Oude mensen zouden geen gezond voedsel moeten eten. Ze
hebben alle conserveermiddelen nodig die ze kunnen krijgen.”
Robert Orben
"Het belangrijkste om te onthouden is dat ik het waarschijnlijk
ga vergeten."
Onbekend
"Het is paradoxaal dat het idee van een lang leven iedereen
aanspreekt, maar het idee van oud worden niemand aanspreekt."
Andy Rooney
"Op mijn leeftijd betekent 'geluk hebben' een kamer
binnenlopen en onthouden waarvoor ik kwam."
Onbekend "
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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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De markten in Dénia
De meesten van ons zullen zeker bekend zijn met de markten in
Dénia:
• De maandagmarkt. Het aanbod is zeer gevarieerd. Je vindt er
alles van kleding tot boodschappen, speelgoed of
woonaccessoires.
• De groenten en fruit markt op vrijdag. De producenten van
Dénia en omgeving bieden elke vrijdag van de week hun
oogsten en verse producten aan.
• De rastro. Dit is de perfecte plek voor liefhebbers van
tweedehands artikelen.
• De zomermarkt ook wel de hippiemarkt genoemd. Je vindt er
allerlei artikelen, sieraden, tassen, speelgoed of souvenirs.
Een andere markt die niet zo bekend is en
buiten de stad Dénia is gelegen is de “Mercat
de l’Autocine”. Deze markt bevindt zich op
plek van de drive in bioscoop van Dénia aan
de Las Marinas ter hoogte van El Verger. De
markt is op zaterdag van half september tot
eind mei. De eerste dag is op 17 september.
Wat is er zoal te krijgen?
Fruit en groenten rechtstreeks van de teler.
Wijnen, kazen, oliën honing, cocas, brood
gebak en traditionele gerechten, ambachtelijk
gemaakt. Ook wordt er handwerk, sieraden,
etc. aangeboden.
Er heerst een leuke en familiale sfeer, met livemuziek, barservice,
kinderspelen en gratis parkeren. Er is een klein terras om een drankje
te nuttigen of te lunchen.
Programma muziekgroepen voor de komende maanden:
The KC Experience
17/09, 12/11, 17/12
Lol i Pop
24/09, 22/10, 26/11, 10/12
Tándem
01/10, 29/10
Knot again
08/10, 03/12
Los Legendarios
15/10
Palo Santo
19/11
Suite Rumba
05/11
Wijzigingen voorbehouden
23
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Reisverslag Afrika Dr. Henk Landa
Zoals u al wellicht weet heb ik een reis kunnen maken door Afrika
gedurende 6 weken. Ik ben gevraagd om een artikel voor de
Nieuwsbrief te schrijven.
Voordat ik begin met de reis moet ik u toch aan Tarek Meguid
voorstellen. Tarek en ik hebben samen medicijnen gestudeerd in
Maastricht. Tarek is half Egyptenaar en half Duits. Hij is gynaecoloog
geworden in Duitsland. Bijna heel zijn beroepsleven heeft hij in Afrika
gewerkt. Buiten vrouwengeneeskunde heeft hij ook rechten
gestudeerd , tropische geneeskunde en is onlangs tot Hoogleraar
Gynaecologie benoemd aan de Universiteit te Windhoek, Namibië.
Deze functie zal hij dit komend najaar opnemen.
Het is de bedoeling dat hij de opleiding tot gynaecoloog zal opzetten.
Op dit moment kan een arts zich niet tot gynaecoloog specialiseren in
Namibië, enkelen gaan naar Zuid-Afrika of andere landen om opgeleid
te worden.
De wat ouderen onder u kunnen wellicht nog onze actie herinneren
van de laparoscoop? In 1996 hebben we met een aantal artsen een
inzamelingsactie gestart voor een laparoscoop zodat de toen jonge
gynaecoloog Dr Meguid dit in Namibië in het
ziekenhuis te
Onandjokwe zou kunnen gebruiken. Het is ons gelukt om dit voor
elkaar te krijgen. Ik kan u verheugd mededelen dat deze laparoscoop
nu nog dagelijks in dit ziekenhuis wordt gebruikt en vertroeteld.
Tarek stelde mij voor in februari om een reis te maken met zijn twee
motoren. Het zijn Royal Enfield Himalayan motoren gemaakt in India,
bijzonder geschikt voor de zeer wisselende wegomstandigheden in
Afrika. Hij zou eind april zijn werkzaamheden in Tanzania staken en
gaan verhuizen naar Namibië. Het voorstel was om met de beide
motoren vanuit Zanzibar naar Windhoek Namibië te rijden. Ik heb al
snel toegezegd. Dit is een aanbod die je maar één keer in je leven
krijgt. Tarek heeft al ruim dertig jaar ervaring in Afrika en kent vele
mensen en heeft veel vrienden op het Afrikaans continent.
Hij heeft gewerkt in Namibië, Malawi, Zanzibar, Burundi en Tanzania.
Altijd voor internationale hulporganisaties en altijd binnen het publieke
systeem . Hij werkt uit principe niet in de particuliere zorg.
30 april vloog ik via Amsterdam direct naar Zanzibar. Ik kwam aan
tijdens het IED op 1 mei , het grote feest aan het einde van de
ramadan (vastenmaand voor de moslims). Kinderen krijgen cadeautjes
en het is drie dagen feest met de familie en vrienden.
1/5
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Reisverslag Afrika Dr. Henk Landa

(vervolg)

Tarek werd door vele personen aangehouden en gegroet omdat hij hier
4 jaar lang als gynaecoloog heeft gewerkt. We werden ook steeds
uitgenodigd en het was een waar voorrecht om als vriend van Tarek zo
het echte leven in Zanzibar te leren kennen. Indrukwekkend is de
armoede in dit toch bekende toeristenoord. Ook Covid heeft hier
huisgehouden en de al slechte economie was er nu nog erger aan toe.
Het grote ziekenhuis waar Tarek heeft gewerkt kampte met een
chronisch te kort aan medicijnen en verbandmiddelen. Sommige
pasgeborenen overleden door gebrek aan antibiotica. Het is wrang om
deze enorme verschillen tussen een kleine groep rijken en een enorme
groep armen te observeren. Wat mij opviel is dat de mensen lijden in
stilte, klagen niet en ondergaan hun lot als ware het zoals het zou
moeten zijn.
Uiteraard hoor je dat het de wil van Allah was en dat leven of dood niet
in mensen handen is maar behoorde tot God toe. Als arts was het
vaak moeilijk om slecht nieuws te brengen, alleen Allah beschikte over
leven of dood. Ondanks deze remmen op de maatschappij heeft Tarek
veel kunnen bereiken. Zo zijn de verloskamers veranderd van zalen
naar privéverloskamers . De vrouwen zijn hier heel blij mee dat ze zo
als mensen worden aangerekend en in een rustige omgeving kunnen
bevallen . Ook de vroedvrouwen zijn zeer tevreden met deze
veranderingen . Tarek organiseerde ook geldstromen om de nodige
medicijnen etc. te kunnen aanschaffen via internationale organisaties
en welgestelde vrienden en kennissen. Tal van artsen en
vroedvrouwen heeft hij kunnen opleiden om het niveau van de zorg te
verhogen en ook de nodige capaciteit te kunnen leveren .
Als je deze ellende zo ziet en meemaakt dan heeft dat een blijvende
verandering tot gevolg. Het laat je niet koud dat je mensen ziet sterven
aan ziektes of tijdens de bevalling die gemakkelijk voorkomen hadden
kunnen worden als er voldoende zorg voorhanden zou zijn. Denk aan
hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap wat daar tot Eclampsie lijdt
een levensgevaarlijke
complicatie van hoge bloeddruk in de
zwangerschap die eenvoudig op te lossen is met een bloeddrukmeting
en goedkope medicatie. Vele vrouwen komen te laat in het ziekenhuis
als tal van organen al sterk zijn aangetast. Vaak kunnen we niets meer
voor deze arme vrouwen doen.
2/5
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Reisverslag Afrika Dr. Henk Landa

(vervolg)

Verder uiteraard HIV, Tuberculose , Malaria en een hele lange lijst met
nog meer ziektes. Het is zo hard dweilen met de kraan open dat we
niet eens aan hart en vaatziektes of kanker toekomen. Deze ziekten
komen wel degelijk voor, helaas is de zorg verre van toereikend.
In Zanzibar namen we de veerboot naar Dar es Salaam (Vredige
Haven). Daar ontmoeten we drie gemotiveerde artsen die aan hun
PHD werkten (promotiewerk tot
Dr. titel). Tarek was hun promotie
begeleider. Nana (Denemarken),
Natasha (Tanzania) en Rachid
(Tanzania)
werken
aan
studieprojecten om de locale
geneeskundige
zorg
te
bevorderen.
Het was een genoegen om zulke gedreven en bekwame jongelui te
mogen ontmoeten en hun enthousiaste verhalen te horen.
Na Dar es Salaam gingen we op weg naar Lilongwe Malawi. Malawi is
een van de armste landen ter wereld. Een 1500 km lange tocht over
deels goede verharde wegen, verharde wegen met grote gaten en
kuilen en zandwegen waar 5 dagen voor nodig waren. Op dag twee
hadden we binnen 30 minuten twee lekke banden. Onze voorraad
binnenbanden was daarmee gelijk op met nog ruim 4000 km te gaan!
Nergens waren de juiste binnenbanden te krijgen en een lokale
banden specialist heeft een waar kunstwerk verricht om één van de
twee binnenbanden als reserve op te kunnen lappen. Mensen werken
hard in Afrika en zijn zeer vindingrijk. Het is onvoorstelbaar wat zij nog
weten te repareren.
Op dag drie reden we door Mikumi een “Game park“ waar we gelukkig
geen lekke banden kregen. We zagen de leeuwen al op ons afkomen!
Vanaf de weg zagen we tientallen antilopen, giraffen , zebra's en
wildebeest, te veel om op te noemen.
Grootste probleem wat we echter hadden was alle administratieve
rompslomp aan de landsgrenzen. Zo duurde het 6 uur om de grens
tussen Tanzania en Malawi over te steken en 4 uur tussen Malawi en
Zambia. Botswana en Namibië waren makkelijker, maar toch nog een
uur elk. Altijd was er weer een extra papiertje nodig.
3/5
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Reisverslag Afrika Dr. Henk Landa

(vervolg)

Hier in Spanje is het administratieve bos heilig vergeleken met Malawi.
Ook krijg je te maken met Kafka-achtige situaties. In Malawi moesten
we online een visum aanvraag doen. Zelfs nadat we nieuwe Malawi
simkaarten konden kopen bleek het internet niet te werken. Een
goedaardige douane beambte streek uiteindelijk over haar hart en
mochten we na anderhalf uur toch ouderwetse formulieren invullen.
Daarna was het tijdelijke import van de motoren aan de beurt, gevolgd
door de betaling van de motorverzekering, wegenbelasting aan de
staat Malawi en aan de grenspostgemeente; daarna we mochten
doorrijden.
Kortom veel stress aan de grens. Maar Afrika heeft overal oplossingen
voor. Zo worden door tientallen kleine ondernemers koud water
aangeboden, heerlijke maaltijden, motor verzekering, fruit, kleding en
simkaarten voor de telefoon . Het is een drukte vanjewelste aan de
grens. Het eerste half uur word je overvallen met allerlei aanbiedingen.
Tien of meer mensen staan allerlei verschillende zaken te roepen en
dringen zich voor in een wanhopige poging om iets te kunnen
verdienen. Als je daar nieuw aankomt dan weet je echt niet wat je
overkomt. Het beste is vriendelijk te blijven en je rustig te oriënteren;
later helpen deze overwegend zeer vriendelijke mensen je door het
administratieve bos.
Wat mij gedurende de hele reis opviel is dat bijna iedereen heel
vriendelijk is . Geen enkel moment hebben wij ons bedreigd gevoeld.
Uiteraard kwamen we ook lieden tegen die we op een beleefde manier
zo snel mogelijk hebben verlaten. Maar je kunt op je intuïtie afgaan.
Na 5 dagen kwamen we aan in Lilongwe en bezochten we het
reusachtige ziekenhuis KCH, Kamuzu Central Hospital. 780 bedden
officieel gezien maar er zijn ten alle tijden meer patiënten opgenomen
dan er bedden voorhanden zijn. Ze liggen er gewoon onder. Sommige
zalen lijken wel menselijke parkeergarages. Hier ook waren de
verpleegkundigen artsen en verzorgers allen zeer vriendelijk en zeer
hard werkend. Ik vond het indrukwekkend hoe zij omgingen met hun
patiënten in deze uitgesproken moeilijke situatie. Nooit zou de zorg die
je zou kunnen leveren genoeg zijn. Nooit of te nimmer was het werk
klaar, er waren immer meer patiënten die op je wachten. Er waren niet
genoeg intensieve zorg bedden en patiënten stierven wachtend op
een bed. Ik heb diep respect voor mijn collega’s in KCH.
4/5
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Reisverslag Afrika Dr. Henk Landa

(vervolg)

In zulke situaties word je bewust hoe goed wij het hebben in Spanje en
in Europa in het algemeen. Het maakt je meer bescheiden en je ziet
ook beter de betrekkelijkheid van zaken. Het is een echte eye opener
zoals de Engelsen zeggen.
Onze reis ging verder door Zambia, Botswana en tenslotte Namibië.
Tal van mooie plekken bezocht zoals Victoria Falls, Okavango delta en
de Kalahari woestijn.
Ik wil hier ook mijn patiënten en waarnemers bedanken dat ik deze reis
mocht maken. Het heeft mij in ieder geval gestimuleerd om vele zaken
in een ander daglicht te zien.
Henk Landa,
Huisarts te Dénia.

Globale route toegevoegd door de redactie.
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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
BOSSCHE BOLLEN
Na de tompoucen in de vorige Nieuwsbrief kan ik de lekkere Bossche
Bollen niet overslaan.
Ingrediënten voor 8 grote of 10 kleinere soezen:
Voor de soezen:
• 100 gr. water,100 gr. melk,100 gr. boter,100 gr. bloem
• 4 eieren
• snuifje zout voor de soezen
Voor de vulling:
• 350 gr. voorgekoelde slagroom, vanillesuiker en 35 gr. suiker
Opkloppen met evt. wat slagroomversteviger.
Voor de glazuur:
• 45gr.water, 110 gr. suiker, 95 gr. pure chocolade.
Benodigdheden:
• Spuitzak met gladde spuit. Suikerthermometer (koop die eens
in het winkeltje in de Calle Loreta in Dénia; daar hebben ze
ook spuitzakken en spuitjes.
Bereiding:
•
•
•
•
•

Doe water, melk, boter en zout in een stevige pan en breng aan
de kook. Voeg de gezeefde bloem in één keer toe en roer met
een houten lepel op zacht vuur goed en goed gaar.
Nu een voor een de eieren direct om beurten goed mengen.
Het deeg mag niet te slap maar ook niet te stijf zijn. Zie foto 1.
Doe het beslag in een spuitzak met gladde spuit en spuit 8
bollen op bakpapier. Het puntje met een natte vinger indrukken.
Zie foto.2
Oven voorverw. op 210 gr en in ong. ½ uur lichtbruin en stevig
afbakken. Zet oven uit en laat met iets open ovendeur even
nadrogen. Zie foto 3.
Klop de slagroom stijf, maak een gaatje in de bodem van elke
afgekoelde soes en spuit met spuitzak elke soes of zoveel u
nodig hebt, vol.
1/2
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
Glazuur:
• Voeg water, suiker en chocolade bij elkaar en kook, af en toe
roerend, tot 110 gr. Zonder thermometer is dit ong.5 -6 min.
• Zet af en stort de helft op de aanrecht of bakplaat en schep met
een plamuurmes bv. of spatel, steeds de buitenkant naar
binnen totdat het min of meer is afgekoeld. Deze glazuur zal
een wat andere structuur krijgen.
• Voeg roerend het bij de helft van de glazuur in de pan.
• Nu alle glazuur zeven.
• Met de licht warme glazuur elke soes helemaal bedekken en af
laten koelen. Als er slagroom over is eventueel met een
kartelspuitje een toefje op elke bol spuiten maar kan ook
zonder. Zie foto 4.
Deze Bossche Bollen zijn in de koelkast een tijdje goed houdbaar.
Succes en eet smakelijk,
Rien

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

2/2
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WE MOETEN JE IETS
VERTELLEN
Marion Pauw
7050 – Thriller
Kathelijne is halverwege de twintig en lijkt het
helemaal voor elkaar te hebben. Ze heeft een
bestseller geschreven, is knap en heeft veel
vriendinnen. Dan valt ze voor de charmes van een
oudere, getrouwde man. Vlak voordat hij met zijn
gezin op wintersportvakantie gaat, ontdekt ze dat ze
zwanger is. Ze besluit, deels onder druk, een
abortus te ondergaan.
Maar zodra ze de ochtend erna wakker wordt, ziet
ze dat er op het notitieblok naast haar iets is
geschreven - in haar eigen handschrift. Het is een
huiveringwekkend verhaal over een klein meisje dat wordt vermoord
door haar eigen vader. Terwijl Kathelijne het verdriet om haar
ongeboren kindje probeert te verwerken, gaat ze op onderzoek uit. Wie
is dit kleine meisje?
DE KLEUR VAN DE HEMEL
James Runcie
7051 – Historische roman
Venetië in het jaar 1295. Op Hemelvaartsdag vindt
Teresa Fiolaro een te vondeling gelegde baby. Ze
noemt hem Paolo.
Ondanks verzet van haar echtgenoot voedt Teresa
het kind thuis op tussen de glasmakers van Murano.
Als Paolo opgroeit, realiseren zijn nieuwe ouders
zich dat hun zoon bijziend is - wel heeft hij een
vreemd en scherp oog om kleur en koloriet te
onderscheiden.
Simone Martini is schilder in Siena en zoekt het
perfecte blauw om de hemel te schilderen. Hij stuurt Paolo op weg om
ultramarijnblauw te vinden. Een zoektocht die hem door Perzië,
Afghanistan en China leidt. Paolo vindt er de kleur en bovendien holle
lenzen die hem voor het eerst in zijn leven voorwerpen haarscherp
doen zien. Hij vindt er ook zijn grote liefde Aisja en ontdekt dat een
leven zonder haar geen waarde heeft.
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DE DAG VAN DE DODEN
Nicci French
7052 – Thriller
De bladeren vallen van de bomen en in Londen
waart een seriemoordenaar rond. In een
winkelstraat in het noorden van de stad crasht een
op hol geslagen auto, de man achter het stuur blijkt
al een week eerder te zijn vermoord.
Op Hampstead Heath brandt een vuurstapel, in de
vlammen ligt het volgende slachtoffer. Het aantal
doden neemt snel toe, maar het politieonderzoek
loopt vast: het is duidelijk dat de dader een spel
speelt. Voor deze onconventionele moordenaar
dient elk lijk slechts als boodschap aan één vrouw.
Psychoanalytica Frieda Klein is namelijk ondergedoken, en iemand is
naar haar op zoek. Wanneer het duel tussen Frieda en haar
aartsvijand Dean Reeve uiteindelijk zijn climax bereikt, kan slechts één
van hen het overleven…
Al acht jaar lang wordt Frieda Klein achtervolgd door Dean Reeve. In
de literaire thriller ‘De dag van de doden’ gaat ze voor het laatst de
confrontatie met hem aan.

Deze maand is de bibliotheek open op 7 en 22 september tussen
11:00 en 12:30 uur.
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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
ryhsaaltink@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

Welke wandelaar en welke jeu-de-bouler wil zich inzetten om
de taak van de huidige twee clubleiders te verlichten en op
termijn over te nemen?
Cor, Frank, de wandelaars en jeu-de-boulers zullen uw inzet
bijzonder waarderen en we behouden daarmee een vereniging
die bruist van activiteiten.
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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, 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 2022 Predikanten Dénia
september.....................Anja vd Poppe uit Harderwijk
oktober / november.......Paul Saraber uit Frankrijk
december / januari........Wilma vd Linde uit Steenwijk
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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