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MEI 2022
45e jaargang nr. 5

De Nieuwsbrief is het huisorgaan van
de Nederlandstalige Vereniging voor 
Dénia en Omstreken.
  

Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado de Correos 797, 03700 Dénia 
Adres: Assagador de la Marjal 7a

Las Marinas, 03700 Dénia  
Telefoon: 965 787 760
Website: www.ntvdenia.com 
Email adres: info@ntvdenia.com

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

Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)

BESTUUR
Voorzitter Annelies Akkerman........638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com

Vicevoorzitter Willem Pakvis ...............617 946 211
vicevoorzitter@ntvdenia.com

Secretaris Philip van Kalsbeek.......+31 622 985 236
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester a.i. René van Dijk................629 982 321 
 penningmeester@ntvdenia.com

Leden vacatures
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Wanneer we terug kijken naar de maand april,  dan kunnen we echt
zeggen het was een mooie maand. Na de tijd waarin we te maken
hadden met de pandemie hebben we weer feest gevierd. 

Overal hoor je, we zijn er echt aan toe om weer te genieten. Ook om
weer  elkaar  te  ontmoeten en samen te delen van wat  je  zoal  mee
maakt. Dan is onze vereniging natuurlijk een perfecte plek om samen
een kop koffie tof een wijntje te drinken. 

Dat is toch wat we gemist hebben, de twee jaar dat je op jezelf werd
terug geworpen.

We  konden  samen  genieten  van  de  Paasbrunch  en  wat  was  dat
geweldig verzorgd. De tafels zagen er zo gezellig uit en overal was
aan gedacht en natuurlijk waren er de eieren, gekookt, gebakken, of in
chocolade vorm. De evenementen groep kregen veel complimenten en
daar sluit ik me zeker bij aan.

Dan aan het einde van de maand, de Koningsdag. Wat was dat een
leuk feest, de sfeer was echt zoals van ouds. 

Dit is wat we zo graag weer terug wilden en dat is gelukt. Ook hier
dank aan al die leden die zich hier zo voor hebben ingezet. Ik hoorde
iemand vragen, zijn dat allemaal vrijwilligers?

En ja, dit is alleen mogelijk met deze fantastische leden, die allemaal
de Nederlandse vereniging een warm hart toe dragen.

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

Dit  keer  heb  ik  niet  zoveel  te  melden.  Het  bestuur  heeft  zich
hoofdzakelijk  beziggehouden  met  het  voorbereiden  van  een  aantal
activiteiten die de komende weken gaan plaats vinden. 

Zo sta ik nu, bij het schrijven van de kopij voor de Nieuwsbrief, op het
punt om naar de Casa Holanda te gaan om Koningsdag te vieren en
de evenementen commissie te helpen, die er al veel tijd en energie in
heeft gestoken om deze viering tot een succes te maken. 

Ook zijn we bezig de halfjaarlijkse vergadering van de clubleiders voor
te bereiden en het uitstapje naar Valencia op 19 mei. 

Zo is er altijd wel iets te doen maar de ene keer is het wat meer dan de
andere.

In  de  maand  mei  zijn  de  dagen  van
herdenking,  4  mei  herdenken  we  de
overledenen in de oorlog en op 5 mei vieren
we  onze  vrijheid,  die  we  te  danken  hebben
aan  de  inspanningen  die  velen  in  die  tijd

hebben  getoond  en  sommigen  dat  met  hun  leven  hebben  moeten
bekopen.  Er  zijn  bij  de  NTV  nog  leden  die  de  bevrijding  hebben
meegemaakt.

Het blijft belangrijk om op 4 mei nog even stil te staan bij de gevolgen
van een oorlog en daarbij in deze tijd ook denken aan de mensen in
Oekraïne waar nu een oorlog woedt waarvan we de verschrikkelijke
beelden dagelijks kunnen zien op de televisie.

In Nederland wordt op 5 mei de bevrijding gevierd. Ook dit is belangrijk
om ons te realiseren dat wij in een land leven waar vrijheid is en dat dit
niet overal in deze wereld mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Secretaris NTV
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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

mei  In mei elke week bibliotheek open 11:00 – 12:30
4 mei  Eerste woensdag van de maand, bloeddrukmeting
11 mei  Autoshow vanaf 11:00
19 mei  Busreis naar Valencia/IKEA 09:00
27 mei  Darttoernooi 19:00

Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico.

Nadere informatie en wijzigingen worden per e-mail doorgegeven.

LET OP
Deze maand mei is de bibliotheek nog elke woensdag open; in juni 
wordt het weer tweewekelijks.

Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

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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We hebben in april het nodige georganiseerd zo hadden we als eerste
het  paasstukjes maken. Daarna een overheerlijke paasbrunch die we
lekker buiten konden nuttigen omdat het weer ons toen goed gezind
was. 

Vorige week was het natuurlijk Koningsdag en omdat het weer toen
niet  mee  zat,  hebben  we  dat  binnen  gevierd  met  de  vrijmarkt,
Nederlandse muziek, een Hollandse loterij en natuurlijk de toost op de
Koning.

Deze  maand  organiseren  we  wegens  het  grote
succes  van  de  vorige  editie  een  darttoernooi.  Dit
vindt plaats op vrijdag 27 mei. 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 te raken 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  pp. 

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:

• evenementenbestuur@ntvdenia.com  

• theadeboermajenburg@gmail.com  
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Verslag Koningsdag 2022

Voor de vrijwilligers begon de dag al heel vroeg om de laatste zaken
op orde te brengen en de verkopers op de vrijmarkt de mogelijkheid te
geven hun tafeltjes te installeren. 

Om  een  uur  of  elf  melden  zich  de  eerste  gasten  die  door  de
weersomstandigheden een plekje zochten in de mooi versierde Casa
Holanda. Onder het genot van een kopje koffie en een tompoes zagen
zij hoe steeds meer mensen arriveerden waaronder een aantal nieuwe
gezichten van niet leden, die ook waren uitgenodigd. 

Rond 12.00 uur nam de voorzitter het woord en heette iedereen van
harte welkom en na een gemeenschappelijke toost op de koning werd
door de aanwezigen het Wilhelmus gezongen. Onder het genot van
een  drankje  en  een  hapje  en  Nederlandstalige  muziek  op  de
achtergrond was het een gezellige boel en scheen iedereen zich goed
te  vermaken.  Sommigen  waren  druk  met  het  rondleiden  en  uitleg
geven over de NTV aan mensen van buitenaf en de mensen achter de
bar en in de keuken waren in de weer om iedereen te voorzien van
genoeg eten en drinken en er werden lootjes verkocht voor de loterij. 

Iets  na  14.00  uur  werden  de  winnende  lootjes  van  de  typisch
Hollandse prijzen bekend gemaakt en rond 16.00 uur klonk de bel voor
de  laatste  ronde.  Ondanks  het  wat  mindere  weer  kunnen  wij
terugkijken op een geslaagde Koningsdag en hierbij  wil  ik  graag de
gasten bedanken voor hun komst en de vrijwilligers voor hun tomeloze
vriendelijke inzet.

Philip 

Noot Redactie: Op de website  www.ntvdenia.com zijn meer foto’s te
zien van de Koningsdag.
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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

Ondanks het vertrek van diverse wintergasten toch weer een bezetting
van gemiddeld 4 tafels deze maand. Het is een komen en gaan. 

Er wordt sinds kort ook weer Skipbo gespeeld door een aantal dames.

Een Belgische dame is in de loop van de maand april aangeschoven
om  te  klaverjassen.  Na  een  paar  keer  het  spel  goed  bekeken  te
hebben tijdens de dinsdagavond,  heeft  ze toch de stoute schoenen
aangetrokken en is zelf mee gaan spelen. In België wordt het manillen
genoemd, vertelde ze me. Het lijkt op het Nederlandse klaverjassen,
maar  heeft  toch  wel  wat  verschillen.  Ze vindt  het  leuk  om mee te
spelen, vooral omdat er niet met het mes op tafel gespeeld wordt.

Deze maand  waren de winnaars:

Ondergetekende, Willem, Leo Langeveld en Mariel.

Op naar de maand mei met hopelijk meer zon hier in Dénia.

Hasta el mes de mayo,

Vera
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CONCERT  URBÀLIA RURANA 
De band treedt op tijdens de 30e 
editie van het MÚSICA AL 
CASTELL Festival Dénia.

Pioniersband van Valenciaanse en
Mediterrane folkmuziek.

Gratis toegang, 20 mei 2022, 20:00 uur, Kasteel van Dénia.

Het  repertoire bestaat  uit de bewerking van traditionele liederen en
volksdansen. https://www.facebook.com/urbaliarurana/
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Empadronamiento
Inschrijven bij een Spaanse gemeente

Vernieuwing inschrijving
Van de gemeente Dénia hebben wij  een schrijven gekregen om de
leden erop te wijzen dat uw inschrijving in het Padrón van Dénia elke 5
jaar vernieuwd moet worden.
U kunt dit doen door:

● Zonder afspraak kunt  u zich melden bij  de OAC op Plaza
Constitución 10;  op maandag en woensdag van 09:00 tot
14:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur.

● Via internet op de volgende link: 
https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=8 

● Telefonisch op 96 646 70 09.

Bron: Gemeente Dénia

Wanneer moet je je inschrijven bij een gemeente in Spanje?
Het inschrijven in de padrón municipal is verplicht als je  vaste woon-
en verblijfplaats zich binnen een gemeente in Spanje bevindt.  Dit  is
dus van toepassing als je voor langere tijd naar Spanje vertrekt. Ook
als u niet permanent in Spanje gaat wonen en óók als u nog een adres
heeft  in  Nederland,  is  het  belangrijk  om  dit  te  doen.  Een  van  de
redenen is dat  de gemeente voor de lokale voorzieningen (dokters,
ziekenhuizen, afvalophaaldienst, infrastructuur etc.) van de Staat een
bijdrage  ontvangt  die  afhankelijk  is  van  het  aantal  inwoners  in  de
gemeente.
Voor inschrijving gaat u naar het gemeentehuis met een bewijs van uw
adres (huur- of koopcontract of escritura). 

Empadronamiento of registratie in de padrón betekent het inschrijven
in  het  bevolkingsregister  bij  de  gemeente  waar  u  gaat  wonen  of
verblijven. 

De  Spaanse  gemeentes  mogen  geen  controles  uitvoeren  op  de
verblijfsstatus van de burgers die in de padrón geregistreerd staan. De
padrón  is  dus  puur  een  registratie.  Mensen  met  een  illegale
verblijfsstatus kunnen zo ook ingeschreven staan. Dit betekent dat als
je  nog  geen residencia  hebt,  je  je  al  wel  kunt  inschrijven  bij  een
gemeente in Spanje.

Bron: Wikispanje.nl
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Verslag Paasbrunch 2022

Wat hebben wij geboft met het weer op 2de Paasdag. Na een hele
periode regen en wind hadden we prachtig weer. 

De  evenementencommissie  had  in  de  serre  zoveel  mogelijk  tafels
gedekt  maar  het  zonnetje  was zo heerlijk  zodat  we gezellig  buiten
konden  zitten.  De  tafels  waren  mooi  gedekt  met  witte  tafelkleden,
paaseitjes en vrolijke paasservetten.

De keuze was reuze, voor de liefhebber eerst een heldere kippensoep
en volop broodjes, krentenbollen, croissantjes, gekookte en roereieren
en sandwiches.

Dit alles vergezeld met champagne, jus d’orange, koffie of thee naar 
keuze.

De sfeer zat er prima in.

Graag wil  ik   (en denk dat  ik  namens iedereen spreek)  de evene-
mentencommissie  bedanken  voor  hun  inzet  en  het  is  zeker  voor
herhaling vatbaar.

Pinksteren misschien????????😜😜😜
Dan ook weer met die heerlijke home made eiersalade natuurlijk.

Ankie
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Van de Lustrumcommissie

Beste leden,

Eind oktober bestaat de NTV alweer 45 jaar. Dit willen wij graag met u
vieren  en  zullen  er  in  de  laatste  week  van  oktober  verschillende
activiteiten en festiviteiten in de Casa Holanda plaatsvinden. 

Vooruitlopend op de definitieve planning hierbij enkele ideeën hoe we
het Lustrumfeest willen gaan vieren.

Te  beginnen  met  een  openingsreceptie  op  maandag  24  oktober
waarbij o.a. de burgemeester van Dénia, de consul en het bestuur van
andere verenigingen worden uitgenodigd. 

In de dagen erna worden verschillende activiteiten georganiseerd en
daarover zult u nader worden geïnformeerd. 

We willen het lustrumfeest afsluiten op zaterdag 29 oktober met een
groots feestavond, hierbij denken we aan een warm en koud buffet met
aansluitend  livemuziek. 

Op  deze  avond  zal  ook  de  trekking  van  onze  grote  loterij  worden
gehouden  waarbij  u  prachtige  prijzen  kunt  winnen.  De  verkoop
hiervoor zal al in september beginnen.

Mocht u oude foto's,  anekdotes of leuke verhalen hebben wilt  u die
dan mailen naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com

Met vriendelijke groet,

De Lustrumcommissie
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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.

Deze maand zijn de volgende extra lekkernijen beschikbaar:
 4 mei: Tortilla € 1,00 per puntje
11 mei: Hamburger € 3,00 (broodje € 0,50 extra)
18 mei: Belegde broodjes € 1,50
25 mei: Gehaktbal € 3,00 (broodje € 0,50 extra)

Kim 

Op 19 mei wordt er een busreis naar Valencia georganiseerd. Er zijn
twee stops in gepland, t.w. bij IKEA en in het centrum van Valencia.

Bij voldoende belangstelling zal de bus op 19 mei om 09:00 uur vanaf
de Casa verstrekken. We zullen ongeveer om 18:30 uur weer terug
zijn in Dénia en dan wordt u weer bij de Casa afgezet.

Indien u belangstelling heeft om met deze busreis mee te gaan, wordt
u verzocht om u zo spoedig mogelijk aan te melden bij de gastvrouw
op de woensdag tijdens de inloopdag of via de email:

secretaris@ntvdenia.com

Willem
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20 jaar ervaring in renovatie en timmerwerken
Facebook Guido Sylvie E-mail guido.sylvie@hotmail.com
Telephone 634 330 945 Internet www.g-en-s.net
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Verslag Franse
muziekmiddag

Op  woensdag  30  maart  2022  vond  er  in  de  Casa  Holanda een
optreden  plaats  van  de  uit  Nederland  afkomstige  Boxtelse  band:
"Encore". Enkele leden waren zelfs speciaal naar Dénia gekomen voor
een paar optredens!

Onder leiding van het tijdelijke lid van de NTV Dénia, Henk de Windt,
werd er een optreden gegeven. Zij brachten Franse luister chansons
ten gehore.

Een  geslaagde,  gezellige  middag!  Veel  oude,  uit  het  Nederlands
bekende liedjes, kwamen  voorbij;  liedjes die dan ook volop werden
meegezongen.

Er  werd  genoten  van  de  muziek,  de  gezellige  sfeer  en  de  lekkere
hapjes die door leden van de club verzorgd waren.

Kortom, een gezellige middag die voor herhaling vatbaar is!

Gerry

Verslag workshop
paasstukjes

Op dinsdag 12 april zijn er paasstukjes gemaakt in de Casa Holanda. 

Petra en Annelies hadden allerlei (paas)materiaal meegenomen zodat
iedereen iets moois kon maken.

Het was een geslaagde middag waarbij iedereen een prachtig stukje
gemaakt heeft, zoals de bijgaande foto laat zien. 

Kim
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Font Salada

Font  Salada,  gelegen in  het  natuurpark La Marjal  Oliva-Pego in de
gemeente Oliva, is een thermale bron waarvan het kristalheldere water
varieert  tussen 21°C en 23°C: de perfecte temperatuur om het hele
jaar door een duik te nemen.

Het  natuurlijke  zwembad,  omgeven door  een prachtig  landschap,  is
een prachtige plek om het water in te gaan. Zoals de naam van de
bron doet  vermoeden (salada betekent  'zout'),  is  het  water  zout  en
bevat  het  een  aantal  mineralen  die  traditioneel worden erkend  als
heilzaam tegen dermatologische ziekten 

Naast een mooie plek om te zwemmen, is Font Salada verbonden met
een  mooie  wandelroute.  Het  pad  begint  bij  het  zwembad  en  gaat
verder naar de bron van de rivier Bullent, die je diep het natuurpark in
leidt en je trakteert op een aantal prachtige uitzichten.

Urb. Sant Pere 62
46780 Oliva

Coördinaten: 
38,887551 – 0,079688 
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

TURKSE STOOFSCHOTEL
6 personen

Ingrediënten:

– 6 à 8 ons runderstoofvlees – 25 gr boter of margarine
– 1½ groene paprika – 1 kg aardappelen
– 2 kleine aubergines – 60 gr.groene pepers
– 1 kg. tomaten gepeld – 6 à 8 teentjes .knoflook
– veel peper uit de molen, zout naar smaak

Bereiding:

• Snij het vlees in stukken en bak bruin met peper en zout in een 
grote braadpan. 

• Doe er wat water bij en laat halfgaar sudderen.
• Snijd alle groenten in kleine stukjes.
• Leg er nu laag voor laag de in stukken gesneden aardappelen, 

paprika (zonder zaad) en aubergines op.
• Bestrooi hier en daar wat peper en zout.
• Nu de klein gesneden knoflook en de tomatenblokjes.
• De tomaten bevatten genoeg vocht dus geen water meer 

toevoegen en op een laag vuurtje laten sudderen tot er 
gemakkelijk met een vork doorheen te prikken is.

• Zeer heet opdienen eventueel met stokbrood.

Omdat er weer wat warmere dagen aankomen (hopen we) nog even
een tweede recept op de vervolgpagina.

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

GASPACHO  ANDALUZ

Ingrediënten:

– 8 sneetjes wit brood – 2 eetl. melk
– 6 eetl. olijfolie – witte peper uit de molen
– 3 teentjes knoflook – 4 dl. Groentebouillon
– 2 eetl. wittewijnazijn – mespunt suiker
– mespunt cayennepeper - 1 kopje crème fraiche
– 600 gr. rijpe tomaten – 1 komkommer
– 1 rode en 1 groene paprika – 1 ui klein gesneden
– geroosterde dobbelsteentjes van wit brood

Bereiding:

• Snij de korsten van het brood en week in water
• Schil de komkommer, verwijder zaad en snij grof
• Paprika’s schoonmaken en snij 1/4 van elk in blokjes voor de 

afwerking
• Tomaten pellen ,ontpitten en klein snijden
• Knijp het brood uit en doe in de blender samen met alle andere 

ingrediënten
• Mix fijn, kan ook met staafmixer in een kom
• Voeg 2 kopjes water toe
• Op smaak maken met cayennepeper en zout
• Zet de soep minstens een half uur in  de koeling
• Serveer in koppen met de blokjes paprika en/of de geroosterde

broodblokjes.

Succes en eet smakelijk,

Rien 2/2
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Mededeling van Dr. Henk Landa

Lieve leden van de NTV Dénia,

Sinds mijn studententijd ben ik bevriend met Dr. Tarek Meguid. Tarek
en  ik  hebben  beiden  in  Maastricht  gestudeerd.  Tarek  is  later
gynaecoloog geworden en werkt  al  vele jaren in Afrika.  Hij  heeft  in
Malawi, Burundi, Namibië en nu ook Zanzibar gewerkt. Tarek gaat nu
verhuizen van Zanzibar naar Windhoek in Namibië. 

Hij  is  inmiddels  hoogleraar  gynaecologie  en  zal  in  Windhoek
Namibische  artsen  opleiden  tot  gynaecologen.  Hij  zal  dus  moeten
verhuizen. 

Hier komt nu mijn belangrijke mededeling: Tarek en ik gaan samen een
motortocht  maken  van  Zanzibar  naar  Namibië.  4000  km  lang  en
eenieder op zijn motor.  We gaan rijden op Royal Enfield Himalayan
450 cc motoren. U kunt hopelijk begrijpen dat ik zulk een aanbieding
eenvoudigweg niet kon afslaan. 

Ik  vertrek  op  1  mei  en  ben  weer  terug  op  de  praktijk  op  13  juni.
Gedurende deze 6 weken zullen drie Nederlandse artsen de praktijk
waarnemen. Op dinsdag is dat Dr. Barynia Vleemings, op woensdag
Dr. Anne Marie le Clerq en op vrijdag Dr. Gawein Remmerswaal. 

U  kunt  van  maandag  tot  vrijdag  tussen  09:00  en  14:00  uur  via
telefoonnummers  966427100  of  606428274  een  afspraak  maken.
Tevens  kunt  u  via  het  nieuwe  emailadres:  admin@drlanda.es  een
afspraak  maken.   Amparo  en  Miriam  zullen  zoals  gebruikelijk  van
maandag  tot  vrijdag  tussen  09:00  en  14:00  uur  aanwezig  zijn  om
afspraken  te  maken.  Let  wel:  telefoon  en  email  worden  alléén
beantwoord  van  maandag  tot  vrijdag  gedurende  de  uren  09:00  tot
14:00. Buiten deze uren en in noodgevallen  kunt u van 1 mei tot 13
juni  direct  naar  de Eerste Hulp  van San Carlos  gaan.  U kunt  daar
zonder afspraak terecht 24 uur per dag 7 dagen in de week. 

Ik hoop u allen weer in goede gezondheid terug te zien. 

Met vriendelijke groeten en sorry voor het ongemak, 

Henk Landa 
San Carlos Kliniek  
Huisarts te Dénia  
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DE KRIJGSHEREN

Chris Ryan

Thriller

In  Noord-Afrika  krijgt  de  jonge SAS-militair  Danny
Black een nieuwe missie:  het  begeleiden van een
MI6-agent, die contact moet leggen met de Syrische
rebellen en de huurlingen die hen trainen.

Danny krijgt snel door wie feitelijk de baas is in deze
smerige  oorlog;  de  huurlingen  moorden
gewetenloos  voor  de  hoogste  bieder.  In  deze
verraderlijke  omgeving  komt  Danny  achter  een
geheim  dat  zijn  leven  zal  veranderen.  Als  hij
tenminste in leven kan blijven…

IJSVAL

Kitty Sewell

Thriller

In Cardiff, Wales, vindt dokter Dafydd Woodruff dat
zijn werk routine is geworden. Het enige probleem in
zijn  leven  is  het  verlangen  van  zijn  vrouw Isabel
naar  een kind.  Dan ontvangt  Dafydd uit  het  niets
een brief uit Moose Creek, een stadje in het hoge
noorden van Canada. Daarin vertelt de dertienjarige
Miranda Hailey dat zij zojuist van haar moeder heeft
gehoord  wie  haar  vader  is,  en  van  haar
tweelingbroer:  niemand  anders  dan  Dafydd,  een
DNA-test lijkt het bewijs daarvoor. Maar Dafudd kan
zich niet herinneren dat hij ooit een intieme relatie

met Sheila Haley heeft gehad. Er blijft hem geen andere keus dan de
reis naar Moose Creek te maken en de waarheid te achterhalen. De
tocht  voert  hem  naar  de  Canadese  wildernis,  waar  hij  wordt
geconfronteerd met demonen uit het verleden, die hij dacht achter zich
te hebben gelaten.
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ZUSSEN VOOR ALTIJD

Erica James

Feelgood

Harriet Swift heeft haar leventje perfect op orde: ze
is 32, heeft een goede baan, een leuke flat en een
nieuwe vriend.  Dat  verandert  in één klap als haar
enige zus en hartsvriendin, Felicity, omkomt bij een
afschuwelijk ongeluk. Als voogd van Felicitys twee
jonge kinderen voelt Harriet zich genoodzaakt haar
geordende, stadse leventje achter zich te laten. Ze
keert terug naar haar ouderlijk dorp om de hulp van
haar ouders in te schakelen. Haar leven wordt nog
verder  op z'n kop gezet  als  ze erachter  komt  dat
Felicity meer geheimen had dan ze kon vermoeden.

VENIJN

Lisa Jackson

Thriller

De  geur  is  onmiskenbaar:  gardenia's,  hetzelfde
parfum  dat  zijn  beeldschone  vrouw  Jennifer  altijd
droeg. Als hij zijn ogen opent in het ziekenhuis waar
hij herstelt  van een ongeluk, ziet rechercheur Rick
Bentz  haar  staan.  Jennifer  werpt  hem  een
kushandje toe en verdwijnt. Maar het kan Jennifer
niet  geweest  zijn.  Zij  is  twaalf  jaar  geleden
overleden...

Wanneer een kopie van de overlijdensakte met de
post arriveert, waarop een groot rood vraagteken is
gekalkt, volgt Bentz het spoor tot Los Angeles. Dan

beginnen  de  moorden.  Elk  slachtoffer  maakt  deel  uit  van  Jennifers
verleden en elk lijk wijst naar Bentz als hoofdverdachte. Spoedig zal híj
aan de beurt zijn om te boeten voor zijn zonden…
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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

Wandelen
Beste wandelaars,

Het  afgelopen  wandelseizoen  is  weer
voorbij  en  na  de  zomer  hoop  ik  dat  er
iemand van de jongere generatie bereid is
om mij als clubleider te vervangen.
Zonder  een  opvolger/assistent  vrees  ik
voor het einde van de wandelclub.

Wie maakt de wandelclubleden en mij blij?

Groeten Cor
Tel 679093778 of 960130880
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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  
mei................................Maaike Schepers uit Enschede
juni................................Jonneke Bekkenkamp uit Amsterdam
juli / augustus................Jos vd Sterre uit Deventer
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
28...............G&S Renovatie en Houten Meubels
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...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
26...............SC Fashion Boutique
40...............Schaich

8...............Servitur 
20...............Spaanse les
28...............Sylvie sleutelbeheer
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.
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