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Dénia en Omstreken.
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BESTUUR
Voorzitter Annelies Akkerman........638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com
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Leden vacatures
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Weer terug van een lange vakantie en wat is het dan leuk om iedereen
weer te begroeten. Samen even te bespreken hoe de vakantie was en
hoe het hier in Dénia is gegaan. 

En kijken we samen uit naar  deze oktober maand, waarin wij het 45-
jarig  bestaan  van  onze  mooie  vereniging  vieren.  We  hadden  op  3
oktober  eerst  het  feest  van het  Leidens Ontzet  met  hutspot  en de
haringen. Ook dat is een traditie van de vereniging. 

Aan  het  einde  van  de  maand  hebben  we  een  week met  veel
festiviteiten. Veel leden uit  Nederland proberen eerder te komen om
samen met ons het lustrumfeest te vieren en dat is echt te begrijpen. 

In ons Lustrumkrantje staat beschreven wat er allemaal georganiseerd
is.  Ook op de website is het lustrumkrantje terug te vinden voor de
leden die nog niet in Spanje zijn.

Ik  heb  een dringende  vraag  aan  iedereen,  we  hebben echt  meer
vrijwilligers nodig!  We hebben nu clubleiders die het met plezier doen,
maar we hebben  meer leden nodig die zich in willen zetten. 

Sommige leden zeggen, we zijn er niet het hele jaar.  Maar dat is echt
geen probleem, in de wintermaanden  worden de  meeste activiteiten
georganiseerd en daar is uw hulp onontbeerlijk bij. Wanneer het nodig
is  zult  u  zeker  op  leden  kunnen  rekenen  die  willen  invallen.  Dus
nogmaals sta op en doe dit  voor  de vereniging.  We hebben leden
nodig  voor  het  wandelen,  jeu  de  boules,  barmedewerkers,
bestuursleden en op veel andere plekken.

Samen vormen we de vereniging en het kan toch niet zo zijn dat er niet
meer leden komen helpen. We hebben de ruimte, en de mogelijkheid
om er een fantastisch jaar van te maken. Ik weet zeker dat het gaat
lukken, kom naar voren. 

Tot slot wil ik ook namens het bestuur iedereen feliciteren met het 45-
jarig  bestaan  van  onze  vereniging  en  wensen  wij  u  een  mooi
lustrumfeest toe. 

Annelies Akkerman
Voorzitter

7



8



Van de bestuurstafel 

Beste leden,

Wat gaat de tijd toch snel. Het voelt als een week geleden dat ik mijn
laatste stukje schreef  voor de Nieuwsbrief.  De Lustrumcommissie is
druk  in  de  weer  om de laatste  puntjes  op  de i  te  zetten  en  zoals
meestal het geval is zijn er best nog een aantal zaken die op het laatst
nog geregeld moeten worden. Een hiervan is het opknappen van de
Casa  Holanda.  Wij  willen  als  vereniging  graag  een  goede  indruk
maken  op  de  bezoekers  die  wij  verwachten  gedurende  de  lustrum
week en hierbij hoort ook dat de Casa er goed uitziet. Zoals u heeft
kunnen zien zijn er best wel een aantal zaken die aangepakt kunnen
worden zoals het schilderen van een aantal plaatsen in de Casa en het
opruimen van spullen die het aanzicht van de Casa er niet mooier op
maken. Wederom stuiten wij hier weer op het probleem dat wij nog
steeds afhankelijk zijn van een kleine groep vrijwilligers waarvoor het
bijna onmogelijk is om al deze zaken te regelen zoals reeds vermeld in
de laatste Nieuwsbrief. Dus hierbij nogmaals mijn oproep aan uw allen
om  ons  te  helpen  waar  mogelijk  en  zo  de  huidige  vrijwilligers  te
ontlasten. Wilt u weten waarmee u kunt helpen neem dan contact op
met Lustrum@ntvdenia.com of met secretaris@ntvdenia.com. 

De uitnodigingen voor de receptie  van Maandag 24 oktober zijn de
deur uit  en het bestuur is druk in de weer om te kijken waar zij  de
lustrumcommissie kunnen ondersteunen. Ik als secretaris zal er zorg
voor dragen dat er ook een stukje in de week wordt geplaatst zodat
ook niet leden van de NTV op de hoogte zijn van ons 45-jarig bestaan.
Als laatste punt  wil ik U herinneren dat het Lustrumkrantje op onze
website staat met daarin duidelijk aangegeven bij wie u zich voor wat
moet opgeven en wie er aan welke activiteiten mag deelnemen en wat
de eventuele kosten zijn.  Mocht u alsnog vragen hebben neem dan
contact op met de secretaris.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

De secretaris
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Agenda

 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

5 okt  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
15 okt  Informatie markt van alle verenigingen in Dénia
19 okt  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
24 okt  Lustrum Receptie 16:00 – 18:00
25 okt  Lustrum Wijnproeverij 14:00 – 16:30
26 okt  Lustrum Open Huis 11:00 – 16:00
26 okt  Bibliotheek open 11:00 – 12:30
27 okt  Lustrum Quizavond 19:00
28 okt  Lustrum Wandeltocht 11:30
29 okt  Lustrum Feestavond / Buffet 18:30
17 nov  Bezoek Ciudad Patricia

Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico.

Nadere informatie en wijzigingen worden per e-mail doorgegeven.
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Van de redactie
De  festiviteiten  van  ons  lustrumfeest  in  oktober  zijn  in  het  aparte
lustrumkrantje beschreven. Mede hierdoor  vindt u geen maandelijkse
informatie  van  de  evenementencommissie,  die  hun  tijd  en  energie
hebben besteed aan het lustrumprogramma.

Op 9 oktober, de Dag van de Valenciaanse Gemeenschap, zijn er veel
activiteiten geregeld door de besturen van de dorpen en steden. Voor
informatie kijkt u op de website van uw gemeente. In Els Poblets wordt
een Paella  Gigante  aangeboden aan de inwoners  en daar  gaat  de
redactie van genieten.

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

november 26 oktober 2 november

december 30 november 7 december

januari 2023 28 december 4 januari

Nieuwe Leden
Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u zich 
spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.

Lydia de Graaf
Majorie Bitter
Gerard Buijs

Anton de Lange

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

Na een warme augustusmaand waarin vele leden met vakantie waren,
was het weer tijd om gezellig te kunnen klaverjassen. De wintergasten
schuiven ook weer aan.  Een bezetting van 8 tot  12 personen deze
maand.  In  de  maand  september  hebben  4  nieuwe  leden  zich
aangemeld voor de klaverjas. 

Rien was zo lief om 2 keer Bossche bollen en een
keer tompouce te maken. Dat viel bij iedereen in de
smaak.  Hij  had  er  genoeg  gemaakt,  zodat  de
skipbo spelers er ook van konden genieten.  

Al met al was het weer een gezellige boel met het klaverjassen. Op
naar de maand oktober.

Hasta el próximo mes.

Vera

Vera en Ben Sylvia Willem Vera
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Verslag Darttoernooi

Een vriendin nodigde mij  uit  mee te doen aan een avondje darten.
Hmmm…, niet zo mijn ding maar zo zei ze, “ook al kun je het niet, het
is  wel  heel  gezellig".  Ok  dan...,  vooruit  dan  maar.  Ik  hou  wel  van
gezelligheid. 
Het  begon  ongeveer  om  19:30  uur.  Er  hadden  zich  16  mensen
opgegeven. Onder het genot van koffie of wijntje begon het inderdaad
al gezellig. Samen met Thea vormde ik het tweekoppig team.
Er mocht eerst geoefend worden maar dat vond ik niet nodig. Stel je
voor dat het oefenen goed ging, dan gaat het mis als je voor de punten
gooit was mijn gedachte.
Het  was  de  bedoeling  dat  het  pijltje  in  de  vakjes  10  tot  20 moest
komen.  Onder  de  10  leverde  geen  punten  op.  Thea  scoorde
fantastisch!! Ik bakte er helemaal niks van.
Maar... gezellig was het wel!
Er  kwamen  4  winnaars  uit:  een koppel in  de  verliezersronde,  een
koppel in de winnaarsronde.
Als er weer gedart wordt, doe ik weer mee. Al is het alleen maar voor
de gezelligheid.

Adiós, Beli.

Jari en Chiel Annet en Saskia vrijwilligers

17



18



Dag van de Valenciaanse Gemeenschap 

9 oktober is de Dag van de Valenciaanse
Gemeenschap  en  het  herdenkt  de
intocht in de stad Valencia van de koning
van Aragon Jaime I  El  Conquistador in
1238.

De verovering  en  vorming  van  het  Koninkrijk  Valencia  werd  pas  in
1304-1305  voltooid  met  Akkoord  van  Torrellas  en  het  Verdrag  van
Elche.  Het huidige grondgebied kreeg zijn huidige uitbreiding pas in
1851  met  de  inlijving  van  Requena  en  Utiel.  Maar  9  oktober  werd
gekozen als de meest representatieve datum, aangezien Valencia de
hoofdstad  is  van  het  vroegere  Koninkrijk  Valencia  en  nu  van  de
Valenciaanse Gemeenschap . Het is een feest met een lange traditie
die teruggaat  tot  de 14e eeuw en werd geïntroduceerd door  koning
Jaime II van Aragon. Voor het hele grondgebied van de Valenciaanse
Gemeenschap is het een institutioneel feest dat zijn oorsprong vindt in
het jaar 1976, toen de Mesa de Fuerzas Políticas y Sindicales del País
Valenciano die datum uitriep tot Nationale Dag van het Valenciaanse
Land,  een  overeenkomst  die  opnieuw  zou  worden  aangenomen  in
1977  door  de  plenaire  vergadering  van  parlementsleden  en  dat  is
beschreven  in  het  Autonomiestatuut  van 1982 als  de Dag van de
Valenciaanse Gemeenschap.

De Mocaorà of Mocadorà
Op 9 oktober is ook het feest van Sant Donís
(in  het  Spaans,  San  Dionysius),  traditioneel
beschouwd als de patroonheilige van geliefden
en vindt plaats in Valencia en omgeving.
De  traditie  is  dat  mannen  aan  vrouwen  een
zakdoek (mocador  in  het  Valenciaans)  geven
waarin  snoepjes  zijn  verpakt  gemaakt  van

marsepein  met verschillende vormen en kleuren die groenten en fruit
uit de Huerta de Valencia uitbeelden. (Huerta = moestuin)

Bron Wikipedia
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15 oktober 2022
Informatiemarkt

Verenigingen
in Dénia



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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Verslag Bingo 
30 september

Een grote groep kwam op de vrijdagmiddag bijeen om samen bingo te
spelen en het was weer een groot succes; de prijzen waren echt met
zorg uit gezocht. 

Ben  draaide  de  balletjes  en  met  luide  stem  noemde  Annet  de
nummers.  Petra en Kim zorgden samen voor de drankjes en in  de
pauze  waren  er  broodjes  kroket  en  natuurlijk  ook  de  beroemde
gehaktballen. 

Voor  de  eerste  prijs  moesten  de  nummers in  de  de  bovenste  en
onderste  rijen  afgeroepen  zijn.  Iedereen  was  muisstil  tijdens  het
draaien van de bingo molen en plots hoor je dan de kreet BINGO. Dus
vanuit vele kelen diepe zuchten, zo van wij moesten ook nog maar 1
nummer, want iedereen had ook bijna de beide rijtjes vol.

Soms waren er twee winnaars en dan werd er gedobbeld wie de echte
winnaar is. Gelukkig was er voor de ander een troostprijs. 

Dan voor de volle kaart en de grootste prijzen. De prijzen waren een
grillplaat, een frituur pan, mooie flessen wijn (geschonken door HCB),
lampjes, een waterkan met filters en nog vele andere. 

Al met al was het een leuke middag en zeker voor herhaling vatbaar. 

De evenementencommissie werd hartelijk bedankt voor hun geweldige
inzet. 

Om zes uur gingen we naar huis en kijken weer uit naar het Leidens
Ontzet dat we maandag 3 oktober gaan vieren. 

Annelies

Foto’s kunt u op pagina 25 vinden
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Foto’s Bingo  30 september
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Bericht van de consul

Hierbij informeer ik u dat tussen 17 en 21 oktober een delegatie van de
Nederlandse  Ambassade  in  La  Nucía  aanwezig  zal  zijn  voor  het
verwerken van aanvragen van Nederlandse paspoorten en ID-kaarten.
 
Bijgaand stuur  ik  u de communicatie  daarvoor  van de Nederlandse
Ambassade. Daarop staan de instructies voor de aanmelding vermeld.

De  aanvraag  is  in  principe  bedoeld  voor  personen  die  zich  niet  of
moeilijk  maar  Madrid  kunnen  verplaatsten.  In  de  laatste  jaren  is
gebleken dat er een groot aantal aanvragen verwerkt kan worden. 

De aanmelding start  op 19 september aanstaande exclusief  via het
aanmeldingsformulier  van  de  ambassade  op  de  website  van  het
ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  via  de  volgende  link:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/buitenland/paspo
ort-spanje.

Als Honorair Consul heb ik geen invloed op de inschrijving op deze
lijst.  Het  is  dan  ook  zinloos  als  mensen  mij  daarvoor  gaan
aanschrijven.

Bij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de Ambassade het recht 
voor om voorrang te verlenen aan personen die niet persoonlijk naar 
Madrid kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Erik de Haan,

Honorair consul van de Nederlandse Ambassade 
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Bezoek Ciudad Patricia

In  het  kader  van  de  lezingen  en  informatie  aan  de leden  is  er  op
donderdag 17 november 2022 een bezoek gepland aan het senioren
resort Ciudad Patricia.

Het hele programma staat vermeld in deze Nieuwsbrief op pagina 31.

Indien er 30 personen of meer zich aanmelden dan wordt er een bus
geregeld door Ciudad Patricia zodat u niet met eigen vervoer hoeft te
reizen.

U kunt  zich  aanmelden  bij  de  secretaris,  secretaris@ntvdenia.com,
voor 31 oktober 2022.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

Deze keer de "Lichte keuken", in vaktermen "Cuisine Minceur”,  met
lichte maaltijden zonder suiker maar met zoetjes en magere melk. Zeer
geschikt voor diabetes- en dieetpatiënten. 
•

DORADE OP EEN GROENTE
BEDJE. 

2-persoons gerecht

Zet de oven op 240 gr. 

Ingrediënten:
2 mooie dorado's, 40 gr worteltjes,  ½ ui, 30 gr. champignons,½  wit
van prei, 3 gram gehakte sjalot, ½ teentje knoflook, 1 theel. Olijfolie, 1
takje  tijm,  ½ laurierbl.  1  dl.  visbouillon  vers  of  van  een  blokje,  kl.
scheutje  witte  wijn,  1  theel.  Room,  1  theel.  geh.  Peterselie,  70  gr
tomatenmoes (verse gepelde tomaten,  uitgeknepen en in kl.  stukjes
gehakt) zout en peper.

Bereiding:
Ontschub de vis en maak hem schoon. Maak wortel, ui, champ en prei
schoon en snij in blokjes van ½ cm. Hak sjalotje en knoflook. Doe een
theel. olijfolie in een ovenschaal en fruit het haksel hierin met een takje
tijm en laurierbl. Laat even fruiten op een zacht vuur maar houdt "al
dente “. Voeg de visbouillon en de tomatenmoes toe en leg de vis op
het groentebedje. Bak de vis in ong. 20 min in de oven van 240 gr. en
bedruip de vis tijdens het bakken 3-4 maal met het kookvocht. Haal de
vis uit de oven en houd hem warm. Giet het vocht door een zeef in een
pan en laat inkoken tot  ¾. Klop er desgewenst een eetl. room door.
Trek  het  vel  van  de  vis  en  fileer  hem.  Leg  de  filets  terug  in  de
ovenschotel,  bestrooi  met  peper  en  zout  en  met  de  in  de  zeef
opgevangen groenten. Giet de saus erbij en zet de schaal nog even in
de warme oven. 

Serveer er aardappelpuree of aardappelkroketjes bij. 
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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

MOSSELSALADE MET SAFFRAAN
EN KROPSLA 

4-peroons voorgerecht 

Benodigdheden: 
1/2 wit van prei, 3 cl. droge witte wijn, 1 sjalotje, 60 gr. visbouillon (vers
of van een blokje ) 1500 gram verse panklare mosselen. 
Voor de garnering: 
2 kropjes sla, 1 1/2 citroen, 2 stengels bleekselderij, 8 bl. verse of gedr.
dragon,  1  eetl.  gepelde  en  gehakte  verse  tomaat  aangemaakt  met
peper en zout naar smaak. 
Voor de saus: 
1/2 sjalotje, 1 theel. Olijfolie, 1 theel. room,1 snuifje saffraan. 
Bereiding:
Snijd de prei in fijne reepjes en hak het sjalotje fijn. Breng in een grote
pan de witte wijn aan de kook met prei en sjalot en de visbouillon; doe
de mosselen erbij,  strooi  er  iets  peper  en zout  op en kook met  de
deksel  erop  tot  de  schelpen  opengaan.  Neem  de  mosselen  uit  de
schelp en bewaar het kookvocht. 
Bereiding van de saus:
Hak het  1/2  sjalotje  fijn.  Verhit  de  olie  in  een kleine pan,  voeg het
sjalotje toe, de room, saffraan en het kookvocht van de mosselen. Laat
dit mengsel 1 minuut koken en doe de mosselen erbij. Roer ze goed
door de saus en laat ze erin afkoelen. 
Het opdienen:
Snijd de bleekselderij in flinterdunne reepjes, hak de verse dragon en
pers de citroen. De kropjes sla wassen, droog zwieren en doormidden
snijden. 
Leg  op  ieder  boord  een  deel  van  de  sla  en  besprenkel  het  met
citroensap  en  leg  hierop  de  mosselen.  Garneer  de  salade  met  de
bleekselderij, dragon en de gehakte tomaten. 
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

GEVOGELTE GEVULD MET
PETERSELIE 
4-persoons gerecht

Recept  voor  kipfazant  of  parelhoen,  maar  de laatste  twee  zijn  hier
moeilijk of niet te koop dus hou ik het maar op kip. 
Zet de oven op 240 gr. 
Benodigd:
1 kip. 1 theel. slaolie of olijfolie. 
Voor de vulling: 
2 sjalotten, 50 gr champignons, 5 eetl gehakte peterselie, 1 eetl geh.
bieslook,  1 thee.  verse of  gedr.  dragon,  1 eetl.  vetloze verse kaas,
zout, peper. 
Voor de braadjus: 
1,8  dl  kippenbouillon  (blokjes),  1  eetl,  geh.  Peterselie,  1  teentje
knoflook. 
Bereiding:
Maak de sjalotten en champignons schoon en hak fijn. Meng in een
kom met geh. peterselie, bieslook, dragon, kaas en zout en peper tot
een gladde pasta. Duw met de vingers het vel van de kip los opdat de
vulling onder het vel kan worden geschoven. Verdeel de pasta egaal
over de bouten en het borstvlees. Bestrooi de kip van binnen met zout
en peper, bestrijk aan de buitenkant met olie en braad hem in ong. 45
min, Haal de kip uit de braadschotel en houd warm. Fruit in de nog
hete braadboter een ongepeld teentje knoflook en een eetl peterselie.
Giet  er  de  1,8  dl  kippenbouillon  bij  en  maak  met  een  vork  het
aanbaksel  op de  bodem los.  Laat  tot  2/3  van het  volume inkoken.
Maak evt. op smaak met peper en zout. Verdeel de vogel in 4 stukken
en  giet  de  saus  over  het  vlees.  geef  er  gebakken  aardappelen  of
andere aardappeltjes naar keuze bij. 

Eet smakelijk. 
Rien Versprille

37



38



WATER EN VUUR
Françoise Bourdin
7053 – Romanr

Als Scott Gillespie onverwachts op bezoek gaat bij
zijn ouderlijk huis, ontdekt hij tot zijn grote verbazing
dat  zijn  vader,  Angus  Gillespie,  is  hertrouwd  met
Amélie, een Française. Na de bruiloft is Amélie met
haar  vier  kinderen  in  zijn  Victoriaanse  landhuis
getrokken.  Scott  en  de  vier  kinderen,  drie  drukke
jongens en dochter Kate, proberen hun territorium af
te  bakenen.  Persoonlijkheden  botsen,  jaloezie
steekt de kop op en de spanning in het huis is om te
snijden.  En  dan  is  er  nog  de  vraag  die  de  hele
familie  bezighoudt:  wie  wordt  de  erfgenaam  van

Angus en zal zich in de toekomst mogen ontfermen over de lucratieve
distilleerderij  en  het  landhuis  die  samen  het  Gillespie-imperium
vormen? Terwijl beide families de wapens opnemen, lijkt er maar één
sleutel tot verzoening te zijn: de onwaarschijnlijke liefde die te midden
van alle ruzies ontluikt.

DE ANDERE HELFT LEEFT
Sophie Hannah
7054 – Thriller

Ruth Bussey weet wat het is om in de fout te gaan
en gekwetst  te  worden.  Ze heeft  ooit  iets  gedaan
waar  ze  spijt  van  heeft  en  dat  is  haar  bijna
noodlottig geworden. Nu probeert  Ruth haar leven
weer op te bouwen en ze heeft de liefde gevonden.
Aidan  Seed  is  ook  getekend  door  zijn  verleden,
waarover hij  niet wil praten. Totdat hij op een dag
besluit Ruth in vertrouwen te nemen. Hij vertelt haar
dat  hij  jaren geleden iemand heeft  vermoord:  een
vrouw  genaamd  Mary  Trelease.  Ruth  is  in
verwarring.  Deze  naam  heeft  ze  eerder  gehoord.

Wanneer ze zich realiseert waarom die haar bekend voorkomt, slaan
de angst en verwarring nog meer toe, want de Mary Trelease die Ruth
kent is springlevend...
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BED EN BREAKFAST
Ilja Gort
7055 – Roman

Ilja  Gort  raakte  in  de  ban  van  zijn  eigen
hoofdpersoon:  Abel,  de  warhoofdige  held  uit  zijn
bestseller ‘Godendrank’. In ‘Bed en Breakfast’ begint
Abel met zijn vrouw Angela een B&B op hun Zuid--
Franse wijndomein. Maar natuurlijk gaat dat niet van
een leien dakje. Een televisieploeg met een dubbele
agenda  wil  daar  een  reality  soap  van  maken,
waarna Abel  en Angela  worden overrompeld  door
gasten  die  het  bloed  onder  hun  nagels  vandaan
halen.  Als  Abels  heimelijke  verzet  de  spuigaten
uitloopt, is er geen weg terug: om hun wijndomein

van de ondergang te redden moet hij in zee met een onvoorspelbare
Franse klusjesman en een Brabantse drugsbaron. ‘Bed en Breakfast’
is  het  hilarische  vervolg  op  ‘Godendrank’,  maar  uitstekend  zonder
enige voorkennis te lezen.

Deze maand is de bibliotheek open op  5,  19 en 26  oktober 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 Willem Pakvis.........................617 946 211
wgpakvis@gmail.com

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

Hobbyclub Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg@gmail.com

Jeu de Boules Frank Rijsdijk..........................965 786 573
heikefrank@hotmail.nl.........618 226 745

Klaverjassen Vera Smit................................696 378 730
levebreda@gmail.com

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
cvdarend@hotmail.com.......679 093 778

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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Index Adverteerders:

pag. 30...............Auto Dénia Opel
34...............Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
48...............Camarot verzekeringen

8...............Cathy de Bos Fysiotherapie
14...............Ciudad Patricia
32...............Computer Care
38...............Construcciones Duque
36...............Correduria de Seguros
16...............Deni Sun Travel
42...............Diferente Supermercado
18...............Dr. Henk Landa San Carlos
42...............Duit TV
36...............Fisiodenia
16...............Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur

8...............Haring en Co
4...............Hospital Clinica Benidorm

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

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

34...............Meta Volante B&B cafetaria
10...............RJ de Groot Schilderwerken
34...............Restaurante Asiatico Mandarin

24 / 26...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
28...............SC Fashion Boutique
40...............Schaich

8...............Servitur 
20...............Spaanse les
22...............Starck Estates

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

De NTV Dénia noch de Redactie NTV Dénia zijn verantwoordelijk voor
de  inhoud  van  de  advertenties,  de  adverteerder  is  hiervoor
verantwoordelijk.

47



48


	Het NTV Bestuur
	RECEPT van de maand, Rien Versprille
	RECEPT van de maand, Rien Versprille
	Leg op ieder boord een deel van de sla en besprenkel het met citroensap en leg hierop de mosselen. Garneer de salade met de bleekselderij, dragon en de gehakte tomaten.
	RECEPT van de maand, Rien Versprille
	Wandelen Cor van den Arend 960 130 880 cvdarend@hotmail.com 679 093 778

