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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  

Website: www.ntvdenia.com 
Email adres: info@ntvdenia.com

Bankrekening: IberCaja IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614
     BIC    CAZRES2Z

Lidmaatschap per kalenderjaar € 60,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 15,00 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

Lid a.i. Hennie de Winter.....651 720 866  

 ................................
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Van de voorzitter

Beste Leden,

In de maand februari hadden we twee bijeenkomsten gepland met als
onderwerp de communicatie binnen de vereniging. 

We  hebben  voor  het  eerst  sinds  lange  tijd  de  nieuwe  leden
uitgenodigd. De opkomst was wat minder maar het was zeer prettig
om samen met  de  aanwezige  leden  nader  kennis  te  maken  en  te
informeren over onze NTV Denia. We gaan het zeker weer doen. Dus
wanneer u het nu gemist heeft is het misschien iets voor de volgende
keer en dat zal waarschijnlijk in de maand april plaats vinden.

Dan  hadden  we  deze  maand  nog  een  bespreking  met  alle  harde
werkers, de doeners van onze vereniging. Het is altijd goed om samen
te overleggen hoe het gaat en waar behoefte aan is. Wat er uit kwam
is wel dat we meer doeners zoeken. Iedereen doet het met heel veel
plezier en zet zich in voor meer dan 100% maar hulp is echt nodig. We
hebben allemaal er belang bij dat we samen het gezellig hebben en
dat we geen overwerkte vrijwilligers krijgen. 

Ik weet zeker dat we leden hebben die het kunnen maar bang zijn voor
de verplichting. Dat is dus niet nodig, want we blijven vrijwilligers en
wanneer het een keer niet uitkomt dan is het geen probleem en helpen
we elkaar,  zodat het  goed komt. We zijn per slot  van rekening een
vereniging en daarin werken we samen.

We  kregen  deze  maand  een  onverwachte  verrassing  aangeboden
door  IMED;  een  optreden  van  de  Swing  band.  Doordat  de  groep
muzikanten zo groot was moesten we echt op het laatste nippertje het
organiseren.  Het  was  namelijk  de  vraag  of  alle  muzikanten  op  de
woensdag bij ons konden optreden. Het was zeker succesvol. Ik heb
de organisatie  gevraagd of  het  nog een keer  mogelijk  is  om op te
treden en dat dan iedereen het op tijd te horen krijgt. 

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Oproep Algemene Vergadering.

Uw bestuur heeft besloten om de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV)
te houden op zaterdag 25 maart 2023 om 15:00 uur in de Casa. 

In  verband  met  de  organisatie  is  het  noodzakelijk  dat  u  ons  tijdig
schriftelijk doorgeeft of u aanwezig zal/wil zijn bij deze vergadering. Dit
kan  gedaan  worden  door  een  e-mail  of  berichtje  te  sturen  naar
secretaris@ntvdenia.com.

U bent vanaf 14:30 uur welkom. Bij binnenkomst is er iemand van de
vereniging om u welkom te heten en uw lidmaatschap te controleren.
De AV is  alleen toegankelijk  voor  leden die  hun lidmaatschap  voor
2023  betaald  hebben.  Tijdelijke  leden  zijn,  als  zij  lid  zijn  op  deze
datum, ook welkom maar hebben geen stemrecht. Daarna kunt u een
drankje bestellen als u daar behoefte aan heeft. Om 15:00 uur zal de
eerste afroep zijn en zullen wij u uitnodigen om in de Casa Holanda
plaats te nemen. 

Als er 1/3 van de leden aanwezig is zal de vergadering starten. Mocht
dit niet het geval zijn dan zal er een tweede afroep volgen (volgens
art.14  van  de  statuten).  De  vergadering  zal  dan  om  15:30  uur
beginnen.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden, in verband met het aftreden
van  huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar kandidaten die zich
voor  de  vereniging  willen  inzetten  en  die  de  vacatures  voor  een
bestuursfunctie zouden willen invullen (zie huishoudelijk reglement van
29.05.2021 punt 8.4).Ondanks dat de functies pas na het kiezen van
het bestuur worden verdeeld gaat het hier specifiek om de functies van
Vice voorzitter, penningmeester en secretaris. 

1/2
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Van de bestuurstafel (vervolg)

Naast deze specifieke functies zouden wij graag zien dat het bestuur
weer uit zeven bestuursleden zou bestaan om zo de mogelijkheid te
hebben de taken wat beter te verdelen.

Ter informatie hierbij de huidige bestuursleden:

Annelies Akkerman niet aftredend 

Willem Pakvis aftredend 

Philip van Kalsbeek aftredend

René van Dijk aftredend en verkiesbaar

Hennie de Winter verkiesbaar

Mocht  u meer  willen weten over  hoe u zich kunt  opgeven voor het
bestuur,  neem  dan  contact  op  met  de  secretaris:
secretaris@ntvdenia.com.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Philip van Kalsbeek (secretaris).

2/2

Gezocht: Bestuursleden
Op zaterdag 25 maart zal de Algemene Vergadering plaatsvinden en
daar  zal een nieuw bestuur  gekozen worden.  Zoals  het  er  nu naar
uitziet  zullen  wij  daarvoor  niet  genoeg  kandidaten  hebben,  dat
betekent,  dat  volgens  de  verenigingsregels  wij  als  NTV  niet  meer
kunnen functioneren. Als u, net als het huidige bestuur, dit geen optie
vindt, geef u dan op als nieuw verkiesbaar bestuurslid. U kunt verdere
informatie verkrijgen bij de huidige secretaris. Bij hem kunt u zich ook
opgeven als u besloten heeft het bestuur te komen versterken zodat
onze mooie vereniging kan blijven bestaan.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
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Agenda

 Elke dinsdag 13.30 hobbyclub
 Elke dinsdag 13.30 computerclub 
 Elke dinsdag 10.00 – 12.00 biljarten
 Elke dinsdag 19.30 spelletjes avond
 Elke woensdag 11.00 jeu de boules
 Elke woensdag 11.00 inloopdag
 Elke donderdag 11.00 – 15.00 Spaanse les
 Elke vrijdag 10.30 – 12.30 zangkoor

1 mrt  Bibliotheek 11.00 – 12.30
10 mrt  Filmavond 19.00
15 mrt  Bibliotheek 11.00 – 12.30
16 mrt  Cursus hartmassage 15.30
24 mrt  Pubquiz 19.00
31 mrt  Workshop paasstukjes        14.00
1 apr  Bibliotheek 11.00 – 12.30

2-9 apr  Semana Santa 

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.

Jöran Oostra
Woudij den Hartog
Sylvia Bosch
Margret en Jacob de Graaf
Kristel Järvis

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar:
redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

april 29 maart 5 april

mei 26 april 3 mei

juni 31 mei 7 juni

Allereerst bedankt voor de bloemen. 

Het lijkt erop dat het poco a poco wat beter gaat met mijn ziekte. De
behandelingen duren nog een paar maanden en ik kijk er naar uit om
jullie  allemaal  weer  in  de  Casa  Holanda  te  zien  en  weer  te
klaverjassen! 

Ik heb begrepen dat iedereen wel op de hoogte gehouden wordt door
Cor, Marijke en John. 

Bedankt voor de belangstelling, hartelijke groeten en tot ziens,

Ad de Waal

Ik wil graag het bestuur en de leden van de NTV Dénia bedanken voor
het ¨opkikkertje¨, een prachtige orchidee. Het geeft je morele steun op
die momenten waar je het zeker gebruiken kan.

Bedankt,

Wil van den Deijssel
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Filmavond

We  beginnen  deze  maand  met  een  gezellige
filmavond  op  vrijdag  10  maart,  hierbij  zullen  we
lekkere tapas en hapjes serveren. De Casa zal om
19.00 uur open gaan en de film zal dan om 19.30
uur starten. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Niet
leden betalen € 6,50 per persoon.

Ome Cor, een Rotterdamse havenarbeider, komt in de problemen als
hij fraudeert met zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als dit aan het
licht  komt,  zijn  de gevolgen niet  te  overzien.  Uiteindelijk  belandt  hij
zelfs in de gevangenis.

Cursus Hartmassage

Op  donderdag  16  maart  zal  er  voor  onze  leden  een  cursus
hartmassage  worden  gegeven.  Astrid  Zeldam  van  HCB  zal  deze
cursus geven.

De cursus zal om 16.00 beginnen, de Casa zal vanaf 15.30 open zijn
die dag.

Pubquiz

Vrijdag 24 maart  zal  er  weer een hersenskrakende pubquiz zijn die
natuurlijk weer wordt verzorgd door onze eigen Jan en Disje. Kosten
hiervoor zijn € 3,00 per persoon. De Casa gaat die avond om 19.00
uur open de quiz zal om 19.30 starten.

1/2
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Workshop paasstukjes 

Vrijdag 31 maart zal er voor iedereen, die
het  leuk vindt,  een workshop paasstukjes
maken zijn.

We  beginnen  dan  om  14.00  uur.  Annelies  en  Petra  zullen  dit
begeleiden. Kosten zijn € 7,50 per persoon en niet leden € 9,00. 

Voor  al  onze  evenementen  kunt  u  zich  opgeven  op  de
woensdag bij de gastvrouw of via de email:
• gastvrouw@ntvdenia.com  
• evenementenbestuur@ntvdenia.com

Volgende maand 

April  zullen  we  tweede  paasdag  een  paaslunch  organiseren  en
natuurlijk gaan we uitpakken met Koningsdag op 27 april. Hierover in
de volgende nieuwsbrief meer informatie.

De Evenementencommisie 

2/2

Foto´s workshop zijde verven, zie verslag pagina 33
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Auto Gata S.L.U.
Tel : 965 756 250
Ctra Nacional 332 km19150

Gata de Gorgos

Verhuur auto's
Verkoop autoverzekeringen 
Verkoop nieuwe auto’s
Verkoop gebruikte auto's
Verkoop 0 km auto’s

GAMMA STADSAUTO
BERLINE
SUV
FAMILIE

ENERGIE BENZINE
DIESEL
HYBRIDE
ELEKTRISCH
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KLAVERJASSEN

Het  was  weer  een  gezellige  klaverjasmaand  met  een  gemiddelde
bezetting  van  5  tot  6  tafels.  Soms  ook  met  extra  tafels  voor  drie
spelers, wat toch anders gespeeld moet worden. Iedereen is wel zo
sociaal om hieraan mee te werken. 

Een speciale maand, met op 14 februari Valentijn en op 21 februari
carnaval.  Ik  had met  carnaval  gevraagd aan de spelers om in hun
leukste  outfit  te  komen,  maar  dit  was uiteraard  niet  verplicht.  Toch
waren er genoeg die hieraan gehoor hadden gegeven. Nou dat is wel
te zien aan de foto's. 

En ik was blij  verrast om de 1e prijs in ontvangst te mogen nemen
tijdens de carnaval klaverjas. 

Al  met  al  weer  een  gezellige  en  fantastische  maand  met  weer  2
nieuwe spelers die zich hebben aangemeld. Wij gaan gezellig door zo!!

Tot ziens in de maand marzo. 

Vera

De winnaars van deze maand

Jan  
31 jan. en 7 feb.

Piet
14 feb.

Vera
21 feb.

1/2
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KLAVERJASSEN
en

carnaval

2/2

Verslag
Bijeenkomst nieuwe leden

Wij, Jacob en ik, hebben tijdens onze vakanties in Pedreguer en Dénia
ervaren dat het erg gezellig is bij de club. 
Nu zijn wij het avontuur aangegaan om hier te komen wonen. Na 45
jaar in het prachtige grachtenpand in Sneek gewoond te hebben, dat
trouwens het ouderlijke huis van Jacob was.
Nu zijn wij beide lid geworden.
Wij  kregen de uitnodiging voor  nieuwe leden:  Hartelijk  Welkom! Op
donderdag 9 februari om 15.30 uur.
Wij kregen uitgebreid informatie door Annelies over de gang van zaken
in  de  vereniging.  Dat  deed  zij  zeker  erg  goed.  Het  was  zeer
interessant. Zo konden wij ook onze ervaringen en ideeën delen.
Het was erg gezellig en leerzaam om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Margret de Graaf
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21e editie Dénia Tapas Route
17 februari tot 12 maart

totaal 40 deelnemende bars en restaurants

De prijs van de tapa plus drank (bier, wijn, vermout of  Carnot) bij de
deelnemende etablissementen is 4 euro. Bovendien kunt u deelnemen
aan een wedstrijd die zowel de ondernemers als de tapas liefhebbers
beloont; zie hiervoor de informatie in het paspoort. .

U kunt het paspoort openen en downloaden met de beschrijving van
de tapa die wordt geserveerd door de bar die aan de route deelneemt
via deze link: 
https://www.denia.com/wp-content/uploads/2023/02/pasaporte_21_rutadetapas.pdf

KRUIDENDRANK CARNOT
Elk zichzelf respecterend dorp of stad in Nederland
heeft zijn eigen kruidendrankje. Ook Dénia kent zijn
eigen kruidendrankje,  de  Carnot,  in de volksmond
ook wel  “whisky de los pobres” genoemd.

Wat is Carnot?

De Carnot is een kruidenbrandewijn die halverwege de 20e eeuw erg
populair  werd in Dénia.  Het onderscheidde zich van de rest van de
kruidenlikeuren omdat het  handmatig werd bereid.  De lage prijs,  de
Carnot-drank  kostte  in  die  tijd  minder  dan  een  biertje,  en  de
spijsverteringseigenschappen  die  de  kruidenlikeur  in  die  tijd
verondersteld werd te hebben, maakten Carnot tot de meest populaire
drank in Dénia en de Marina Alta. 

Bron:  www.carnot.es
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FALLAS DÉNIA

maart 2023

Het Fallas festival in Dénia wordt gevierd met de
komst van de lente en daarin heeft het vuur een
speciale hoofdrol  samen met  muziek,  vuurwerk
en spectaculaire Fallas beeldgroepen. 

Hoewel het echte feest plaatsvindt van 15 tot 19 maart, worden er het
hele jaar door activiteiten georganiseerd door de 11 Fallas commissies.

De hoogtepunten zijn als volgt:

a) De tentoonstelling van de ninots. Ninot betekent in feite "pop" in het
Valenciaans. Het gaat over een individuele figuur, meestal in de vorm
van een persoon of populaire personage, die vaak een satirische toon
heeft over hedendaagse politieke of sociaal-culturele gebeurtenissen.

b) De proclamatie en installatie van de Falleras Mayores van de stad,
waarmee de feestweken officieel beginnen.

c)  Het  samenstellen van de fallas beeldgroepen in de verschillende
wijken en buurten van de stad.

d) Het uitreiken van prijzen aan de verschillende Fallas beeldgroepen
in het stadhuis.

e) De ¨mascletas (vuurwerkshow) en ¨correfocs¨ (vuurwerkparade) die
plaatsvinden in de verschillende districten.

f) Het Fallas-concert van de Band of Dénia.

g) Het bloemenoffer aan de Maagd, door alle commissies op 19 maart,
de dag van San Jose beschermheilige van het feest. Het begint op de
Marqués de Campo en eindigt op het kerkplein van San Antonio.

h)  De  cremà  of  verbranding  van  de  fallas  beeldgroepen,  het
hoogtepunt van de festiviteiten en het einde van het Fallas feest

Let op:

Raadpleeg het programma bij het VVV-kantoor voor de juiste data en
tijden. 
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Optreden jeugd
vrijwilligersproject

 
15 februari 2023 NTV Dénia

Dit Europese programma wordt geleid door de vereniging De Amicitia, 
met medewerking van de gemeenteraad van Altea, IMED Levante en 
AFLICAS (A Fling Called Swing).

'A Fling  Called  Swing'  maakt  deel  uit  van  het  programma van  het
Europees  Solidariteitskorps  en  heeft  tot  doel  een  jeugdige  groep
Europese vrijwilligers en lokale swingmuziekjongeren te verenigen om
ouderen te ondersteunen die de impact van de pandemie sterk hebben
gevoeld, zoals als isolement of die hebben geleid tot een psychische
aandoening.  Bovendien is het  bedoeld om het  associatieve weefsel
van  scholen  en  muzikale  en  artistieke  verenigingen  in  de  hele
Valenciaanse Gemeenschap te versterken, 

Het  is  een  project  van  solidariteit,  kunst  en  intergenerationele
samenwerking.

Bron: https://deamicitia.org/

Een leuk  en gezellig  optreden tijdens de  inloopmorgen in  de Casa
Holanda en aangeboden door IMED.
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Lekkere hapjes van de bar

Naast onze vaste broodjes en snacks hebben wij elke woensdag een
andere lekkernij 

Voor de maand maart zijn de volgende extra lekkernijen beschikbaar:

1 maart Broodje gehaktbal €  3,60

8 maart Saté  met stokbrood €  4,00

15 maart Loempia speciaal €  4,00

22 maart Snack aanbieding……………. €  ?,??

29 maart Patat €  1,70

29 maart Patat met kroket of frikandel €  2,70

Kim

Let´s play DARTS
op de 

dinsdagavond

Vanaf 8 maart kan er op de dinsdagavond gezellig gedart worden. Er
zal iemand aanwezig zijn om het te begeleiden en de spelregels uit te
leggen. 
Het darten begint net als het klaverjassen om 19.30 uur. Hopelijk tot 
dan.

De Evenementencommissie
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Verslag 
Bingo 

13 februari

Door  omstandigheden kon ik  nu eens een keer  met  de bingo mee
doen zonder dat ik iets had gedaan aan de voorbereidingen.
En  wat  was het  gezellig  en  leuk  met  de bingokaarten  die  versierd
waren met een hartje.  Ook kreeg je  een papieren hartje waar je  je
naam op moest zetten en daar werden tussen de rondes door speciale
Valentijn prijzen mee getrokken, zoals bijvoorbeeld hartjeskaarsen en
Valentijn sokken. 
Kees won de superronde en ging met een mooie bakplaat naar huis.  
De organisatie was top geregeld door Kim en Annet bedankt daarvoor. 
Ook Ineke bedankt voor het verzorgen van de bar. 

Petra van Kalsbeek. 

Mededeling van de zangcoach
Na overleg is de oefendag verplaatst van maandag naar vrijdag van
10.30 tot 12.30 uur.

Karin ten Cate
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De  Nederlandse  makelaar  in  de  regio  van  Denia  en  Javea  met
Nederlandse medewerkers. Inmiddels meer dan 20 jaar actief vanuit ons
kantoor in Els Poblets. 

MNM  aanpak om de verkoop van uw huis in Spanje te doen slagen:
1. Wij maken een prachtige foto en videoreportage van uw woning. 
2. Advertenties  van uw woning op diverse  onroerend goed portals  in

binnen- en buitenland zoals Kyero, Think Spain, Facebook, Twitter,
Google Ad Words en vele andere mediapartners. 

3. Dagelijkse  posts  van  uw woning op onze Facebook,  Instagram en
LinkedIn pagina’s. 

4. Wekelijkse  nieuwsbrief  met  concrete  informatie  van  uw  woning
(verzending  naar  bijna  5.000  bij  ons  geregistreerde  potentiële
kopers). 

5. Wekelijkse posts in 70 Facebook groepen en op Twitter. 
6. Presentatie op diverse beurzen in Europa. 
7. Opvallend te koop bord aan uw woning (indien gewenst). 
8. MNM Costablanca verzorgt de algehele afwikkeling, u heeft hiervoor

dus geen advocaat of gestoría nodig. 
9. U betaalt alleen commissie als we een koper vinden, anders No Cure,

No Pay! 

Meer info: 
https://www.mnmcostablanca.nl/Blog/hoe-kiest-u-een-verkoopmakelaar-in-spanje

MNM Costa Blanca
(+34) 966 475 997

www.mnmcostablanca.  nl  

E-mail: info@mnmcostablanca.com 
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Verslag 
Workshop Zijde Verven

Verslag van Annet

Simonne heeft  een workshop zijde verven gegeven en dit  is  bij  de
dames erg in de smaak gevallen. Eerst op een houten raam spannen,
nat maken en dan kan het verven beginnen. Met allerlei kleuren en
motiefjes worden de zijde lapjes met veel plezier beschilderd.

En het resultaat mag er zijn.

Dank je Simonne, we hebben weer wat geleerd en daar ben je nooit te
oud voor dat blijkt nu wel weer.

Annet

Verslag van Marscha

Vandaag weer een super creatieve dinsdagmiddag gehad van Simone
met als onderwerp "zijde schilderen". In eerste instantie dacht ik, dat
klinkt heel ingewikkeld.... Maar goed als je het niet probeert weet je het
niet!

Het  leuke van  lesgeven  door  Simone is,  mislukken  doet  het  nooit!
Gewoon proberen en durven en laat je verrassen hoe het uitpakt. En
hoe geruststellend is dat! Nu 2 lessen verder ben ik verbaasd wat de
mogelijkheden zijn met een lapje zijde en soorten materiaal. Simone
heeft zelf alle producten bij zich, kan je zelf de kleuren kiezen en legt
ze stapsgewijs uit wat en hoe de verf het beste gebruikt kan worden.
Kortom, ontzettend leuke creatieve middagen gehad met als resultaat
een prachtig zelfgemaakt lapje zijde met je eigen ontwerp. 

Je kan meer dan je denkt...

Marscha
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JEU DE BOULES

Het  boulen  mag  zich  verheugen  in  volle  banen  op
woensdagmorgen met mensen  die een balletje willen
gooien.

Voorlopig doen we het met de 3 banen die we hebben, met het risico
dat we boulers moeten teleurstellen. Een optie is om ook op dinsdag
middag te boulen van af 13.30 gelijk met de  hobbyclub. Als er leden
zijn die dat willen, kunnen zij zich aanmelden bij Frank of Dick

Ook is er de mogelijkheid om uit te wijken naar het park. Hier is meer
ruimte en we kunnen het hele park door boulen, ook leuk, maar geen
sanitair. In april gaan vele overwinteraars weer naar huis, dus het gaat
enkel over de maand maart. In 2024 gaan we een kleine competitie
organiseren. Wie mee doet is van harte welkom

Frank en Dick
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RECEPT van de maand

ARROZ COSTRA

Arroz costra, ook wel bekend als arroz al horno: is een traditioneel
Spaans  gerecht  afkomstig  uit  de  Marina  Alta  regio,  gelegen  in  de
provincie  Alicante.  Het  gerecht  wordt  gemaakt  met  rijst,  eieren  en
verschillende  soorten  vlees  en  groenten.  De  naam  "arroz  costra"
betekent  letterlijk  "korstrijst"  in  het  Spaans,  en  verwijst  naar  de
goudbruine  korst  die  zich  vormt  op  de  bovenkant  van  het  gerecht
tijdens het bakken. 

Arroz costra wordt vaak geserveerd als hoofdgerecht, maar kan ook
als  voorgerecht  of  als  onderdeel  van  een  grotere  maaltijd  worden
geserveerd.

Het is een heerlijk en stevig gerecht dat perfect past bij een glas rode
wijn en gezellig samenzijn met familie en vrienden.

Ingrediënten:

• 300g arroz bomba (paellarijst)

• 600 ml kippenbouillon

• 150g chorizo, in blokjes gesneden

• 150g varkensvlees, in blokjes gesneden

• 1 kippenborst, in blokjes gesneden

• 1 ui, fijngehakt

• 2 teentjes knoflook, fijngehakt

• 2 tomaten, gepureerd

• 1 theelepel zoete paprika

• 1/2 theelepel gerookte paprika

• 1/2 theelepel saffraandraadjes of colorante
• 4 eieren
• Zout
• Olijfolie

1/2
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RECEPT van de maand

Bereidingswijze:

1. Verhit de oven tot 200°C.

2. Verhit de olijfolie in een grote pan en bak de ui en knoflook tot 
ze zacht zijn.

3. Voeg de chorizo, varkensvlees en kip toe en bak tot ze bruin 
zijn.

4. Voeg de tomatenpuree en paprikapoeder toe en bak nog 2 
minuten.

5. Voeg de rijst toe en roer tot alle korrels bedekt zijn met de 
tomatenpuree en kruiden.

6. Voeg de bouillon, saffraan en zout toe en roer goed door elkaar.

7. Breng aan de kook en laat 10 minuten zachtjes koken, of tot 
bijna al het vocht is opgenomen.

8. Klop de eieren los en voeg zout toe.

9. Verdeel het eimengsel over de bovenkant van de rijst en zet de 
pan in de oven.

10.Bak de arroz costra 10-15 minuten in de oven, of tot de 
bovenkant goudbruin en knapperig is.

11.Serveer de arroz costra direct uit de pan.

Eet smakelijk!

2/2

Beste leden,

De redactie nodigt u uit om uw recept in de Nieuwsbrief op te nemen.
Wellicht  heeft  u  een  speciaal  recept  uit  uw  gemeente,  streek  of
provincie die u graag met ons wilt delen.

De redactie Nieuwsbrief NTV Dénia

redactie@ntvdenia.com
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SNEEUWBLIND
Ragnar Jonasson
Thriller

Siglufjörður:  een  idyllisch  vissersplaatsje  in  het
onherbergzame  noorden  van  IJsland,  dat  alleen
bereikbaar  is  via  een  smalle  bergtunnel.  Waar
niemand  zijn  huis  op  slot  doet  en  waar  iedereen
elkaar kent.

Ari Thór, een jonge politieagent, begint er aan zijn eerste baan, ver van
zijn vriendin in Reykjavík en ver van de demonen uit zijn verleden.

Wanneer een jonge vrouw halfnaakt in de sneeuw wordt aangetroffen,
bloedend en bewusteloos,  en een gerespecteerd schrijver  zijn  dood
tegemoet valt in het plaatselijke theater, ontdekt Ari dat hij niemand in
de  kleine  gemeenschap echt  kan  vertrouwen,  en  dat  geheimen en
leugens er een levenswijze zijn

DE VROUW NA MIJ
Sarah Pekkanen en G. Hendricks
Thriller

De  vrouw na  mij  van  Sarah  Pekkanen  en  Greer
Hendricks is een meesterlijke psychologische thriller
over het huwelijk, vriendschap en obsessie. 

Nellie kan niet praten over die avond die zo mooi
begon  maar  eindigde  met  de  politie.  Bij  Richard

voelt Nellie zich nu veilig. Richard is lief, attent en beschermend. Haar
vrienden en moeder vragen zich af of hij niet te mooi is om waar te
zijn… Vanessa woont  bij  haar  tante.  Iedere  ochtend als  ze  wakker
wordt,  slaat  de  werkelijkheid  weer  in  als  een  bom.  Ze  denkt  aan
Richard en aan haar vervangster. Wat doen ze nu? En wat zou haar
tante doen als ze zou weten wat Vanessa heeft gedaan? Je denkt dat
je weet wat er aan de hand is,...  Neem nooit  zomaar iets aan. Wie
vertelt de waarheid? Wie kun je vertrouwen?

1/2
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DOOI
Rascha Peper
Roman

Wekenlang zit Ruben Saarloos met zijn woonschip
vastgevroren  in  het  IJsselmeer.  Zijn  gedwongen
isolement maakt hem nog somberder en norser dan
hij normaal gesproken al is.

Dan  krijgt  hij  bezoek  van  een  mysterieuze
schaatsster.  Wat richt  deze zwijgzame, roodharige
vrouw aan in het leven van de eenzame schipper

dat de eindelijk inzettende dooi, waarnaar hij zo heeft uitgezien, hem
opeens onwelgevallig wordt?

Dooi is een meeslepende, melancholieke novelle over een onverhoeds
maar hevig toeslaande verliefdheid in het leven van een man die de
liefde als een allang gepasseerd station beschouwde.

Deze maand is de bibliotheek open op

1, 15 maart  en 1 april

tussen 

11.00 en 12.30 uur.

2/2
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Aankondiging van zustervereniging
NVOC De Lage Landen Moraira

We zijn trots dat we na 3 jaar weer een toneelstuk mogen opvoeren.
Wij zouden het leuk vinden als er ook mensen van ander verenigingen
komen kijken.

De kaarten kosten 9 euro p.p. U krijgt u een consumptie bij aankomst
en we doneren een bedrag aan een goed doel.

Graag zien we u op 31 maart of 1 april.

Vriendelijke groeten,
Netty Moes

Voorverkoop op de club N.V.O.C. De Lage Landen of per email: 
myriam.scheyvaerts@gmail.com 
Uw ticket is tevens een consumptiebon.
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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

Ankie Scholte

gastvrouw@ntvdenia.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 Vacature
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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 2023 Predikanten Dénia  
Febr. t/m 10 april...........Henk Vijver
13 april tot eind mei.......Henk Hortensius.
Juni...............................Anja v.d.Poppe
juli..................................Hans Reedijk
aug................................Josee v.d.Putte
sept/okt.........................Erik Schuddebeurs
nov/dec.........................Ko Brevet

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. 34...............Auto Dénia Opel
20...............Auto Gata S.L.U.
38...............Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
38...............Bioresonantie Javea
52...............Camarot verzekeringen

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

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

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

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

32...............MNM makelaars
38...............Restaurante Asiatico Mandarin

24 / 28...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
30...............SC Fashion Boutique
44...............Schaich makelaars

8...............Servitur 
22...............Starck Estates

6...............Tandarts Willem Rutten
18...............Totays Nalatenschappen Spanje
46...............Verbeek verzekeringen
48...............Yorkshire Linen

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