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Van de voorzitter

Beste Leden,
Afgelopen maand hadden we opnieuw nieuwe gezichten in de Casa.
Er komen steeds meer Nederlanders naar Spanje om te onderzoeken
hoe het leven hier aan de Costa Blanca is. En waar kun je meer
informatie krijgen hoe het wonen hier is, dan bij ons in de vereniging.
En ook nog in prettige omstandigheden, je zit gezellig op het terras en
waar iedereen genegen is om een gesprek met je aan te gaan.
Wij, de leden hebben natuurlijk al veel ervaring hoe het hier is en dat
het hier goed vertoeven is. En het is prettig dat we je misschien
kunnen helpen wanneer dat nodig is met informatie uit eigen
ervaringen.
De Spaanse taal niet gemakkelijk en is het handig om te weten dat je
er niet alleen voor staat. Een van de nieuwe leden zei een waar woord,
voor heel weinig geld van een lidmaatschap krijg ik hulp en informatie.
Daarnaast worden er allerlei leuke activiteiten aangeboden waar je aan
mee kan doen.
Er is een gezegde, samen sta je sterk! En zo is het nu maar net, in een
vereniging kun je zoveel organiseren. Al ben je nog niet zolang lid
maar heb je ideeën waar we allemaal blij van kunnen worden, kom dan
naar voren en spreek je uit.
Ik wens jullie ook namens het bestuur een hele fijne juni maand.
Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel

Beste leden,
Ook deze maand is er niet zoveel gebeurd wat betreft het bestuur. Dit
geeft mij mooi de gelegenheid om een aantal zaken, die niet voor alle
leden duidelijk zijn, nogmaals onder uw aandacht te brengen.
Als eerste wil ik uitleggen hoe het met de contributieregels zit. Als
iemand tijdelijk lid wil worden van de NTV dan kan dit voor 12,50 euro
per maand met een maximum van drie maanden. Als men langer lid wil
blijven zal men (ook als het tijdelijk lidmaatschap eindigt voor
december van dat kalenderjaar) alsnog 50 euro moeten betalen. Een
jaarlidmaatschap kost per kalenderjaar 50,00 euro. Vanaf 01-01-2023
zal dit bedrag, zoals besloten in de laatste Algemene Vergadering,
60,00 euro zijn. Lid worden voor drie en een halve maand of een halve
maand is niet mogelijk en bij inschrijving zal de gastvrouw alleen
maandelijks lidmaatschap (met een maximum van 3 maanden à 12,50
euro per maand) of een jaarlijks lidmaatschap (voor een heel
kalenderjaar à 50,00 euro) mogen aanbieden. Een kalenderjaar loopt
van 1 januari tot en met 31 december.
Het tweede punt dat ik graag onder uw aandacht wil brengen is het
volgende. Cor van de Wandelclub en Frank van de Jeu de Boule
hebben al een tijd geleden aangegeven dat zij hulp nodig hebben met
hun activiteiten. Zij kunnen niet eeuwig doorgaan en willen zo spoedig
mogelijk andere enthousiaste leden coachen zodat zij het over kunnen
nemen als dit nodig mocht zijn. Naast deze clubleiders hebben ook
Steef van de redactie en Hans Geene de websitebeheerder
aangegeven dat zij hulp nodig hebben en graag iemand in zouden
willen werken die het in de toekomst over kan nemen. Het functioneren
van de NTV is afhankelijk van vrijwilligers en daarom nogmaals de
dringende oproep aan uw allen om uw hulp aan te bieden en hen te
helpen.
1/2
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Van de bestuurstafel

Als laatste wil ik u op de hoogte brengen van de financiële toestand
van de NTV. Op het ogenblik zien de zaken er een stuk beter uit dan
een jaar geleden. Dit heeft zeker te maken met het versoepelen van
de Corona regels en het daardoor meer kunnen organiseren van
evenementen. Dit is echter niet de enige reden die ons heeft gebracht
waar wij nu zijn. Een andere factor die belangrijk hierin is bent u. Het is
mede dankzij een aantal van u, door middel van sponsoring en giften,
dat we financieel weer redelijk op orde zijn en de toekomst weer met
goede moed tegemoet kunnen treden. Wij als bestuur willen iedereen
die hieraan mee heeft gewerkt hartelijk bedanken.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
2/2

Nieuwe Leden
Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u
zich spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.
Helena van Moorsel
Bruce Lodder
Albert van Tour
Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Agenda

1
1
10
10
15
18
22
24
6
20

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli

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
Eerste woensdag van de maand, bloeddrukmeting
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Bingo 13:30
Vrijdag inloop open 16:00 – 18:00
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Barbecue 17:00
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Vrijdag inloop open 16:00 – 18:00
Bibliotheek open 11:00 – 12:30
Bibliotheek open 11:00 – 12:30

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

LET OP
In de maand augustus is de bibliotheek gesloten.

Van de redactie
Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com
KOPIJ:
Inleveren
Uitgave Nieuwsbrief
juli flyer
29 juni
6 juli
augustus flyer
27 juli
3 augustus
september
31 augustus
7 september
oktober
28 september 5 oktober
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Vrijdagmiddag inloop
Deze maand gaan we tweemaal op de vrijdagmiddag open, 10 juni en 24 juni.
We zullen dan van 16.00 uur t/m 18.00 open
zijn. Mocht er genoeg animo voor zijn zullen we
dat in de aankomende maanden blijven doen.
We hopen dat we er met een muziekje een gezellige middag van kunnen maken.

Op 10 juni zal er weer een bingo zijn met natuurlijk mooie prijzen. De Casa gaat open om
13:30 uur en de bingo begint om 14:00 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 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 mail.
1/2
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Zet zaterdag 18 juni maar alvast op de kalender want dan zal er een heerlijke barbecue
zijn.
De Casa zal die dag om 17.00 uur open
gaan en we sluiten die avond om 20.30 uur.
Er zal een stukje vis en drie soorten vlees
worden gemaakt. Maar natuurlijk is vegetarisch ook mogelijk. Met natuurlijk de nodige
garnituren.
De kosten zijn € 12,50 p.p. voor leden. Niet leden zullen € 15,00 betalen.
Ook hiervoor graag opgeven voor 15 juni bij de gastvrouw op woensdag of via de mail.
Opgeven via mail bij de onderstaande e-mailadressen:
• evenementenbestuur@ntvdenia.com
• theadeboermajenburg@gmail.com
2/2

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:
1 juni: Hamburger, met gebakken
ui/tomaat/augurk
€ 3,00 (broodje € 0,50 extra)
8 juni: Loempia speciaal met gebakken
ei, pindasaus en kroepoek
€ 3,80
15 juni: Patat
€ 2,00
22 juni: Tortilla
€ 1,00 per punt
29 juni: Gehaktbal
€ 3,00 (broodje € 0,50 extra)
Kim
17
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Verslag darttoernooi
27 mei 2022

Wat hebben we weer een super leuke gezellige dartavond gehad. Er
waren beginners en gevorderden maar door een leuke mix was het
goed geregeld door Kim en Ben. We hadden 3 winnaars. Twee
winnaars bij de verliesronde dat waren Philip en Joke. In de winnaars
ronde ging de finale tussen John en Saskia tegen Ben en Carla. Deze
is gewonnen door John en Saskia. En de tweede prijs was voor Ben
en Carla. Het was weer een super geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.
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San Juan Dénia (zie de voorpagina)
De dag van San Juan is 24 juni. Vanaf de vooravond tot diep in de
nacht van 23/24 juni zijn de stranden bevolkt.. Traditioneel zijn er
vreugdevuren te vinden langs de vele kilometers strand in Dénia om
het zomerseizoen te verwelkomen.. Daarbij horen veel rituelen bij voor
de “Nit de Sant Joan”. Onder andere om middernacht over het
vreugdevuur springen en met je voeten door de golven en tegelijk je
wensen doen voor de toekomst.
Bron: denia.com
Let op: voor dit jaar is nog niet bekend welke restricties er zullen
gelden voor het opzetten van de kampvuurtjes!
20

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

Deze maand met Moederdag op 8 mei een ontbijtje met 28 personen.
Was erg gezellig en het ontbijtje bij een welbekend adres voor ons was
wederom fantastisch.
Tijdens het klaverjassen deze maand toch nog een bezetting van 2 of
3 tafels, 8 tot 12 personen. Het blijft gezellig, ondanks het vertrek van
diverse wintergasten. Op naar de maand juni.
Hasta junio
Vera
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Fiesta Santíssima Sang Dénia
De festiviteiten ter ere van het Heilig Bloed (Santíssima Sang),
patroonheilige van de stad, zijn de belangrijkste feesten van Dénia.
Het feest begint de ochtend van de eerste zaterdag van juli en duurt 9
dagen, tot de zondag van de volgende week.
LET OP: Het definitieve programma is nog niet bekend. De
onderstaande informatie is slechts een indicatie van de festiviteiten.
Het feestprogramma varieert elk jaar, maar heeft altijd minimaal de
volgende evenementen:
1. Start van de festiviteiten
De chupinazo (soort grote vuurpijl/raket) opent de feestweek.
In de ochtend van de eerste zaterdag in juli fleuren de Quintos (de
meisjes en jongens die dat jaar 18 worden) de straten op onder
begeleiding van brassbands. Gedurende de feestweek zijn er elke dag
twee attracties Bous al Mar, om 13:00 en 19:00 uur, naast de visafslag
en een entreekaart tegen betaling is nodig. Vandaag lopen de stieren
vanaf de Marques de Campo naar de haven.
2. Aplec de Danses
Zondag is in de afgelopen jaren een dag met de viering van de Aplec
de Danses, ‘s middags en 's avonds het optreden van een van de
dansscholen.
3. Peñas-dag
Maandag is de dag van de peñas (groepen van personen die
gezamenlijk deelnemen aan volksfeesten), met uitvoeringen van
muziek en dans.
4. Dag van de Fallero
Dinsdag is de dag van de Fallero. Vanaf 's morgens vroeg struinen
duizenden falleros van huis tot huis door de stad, waarbij ze
deelnemen aan de cucañas (verschillende soorten spelletjes) die de
Fallas-commissies hebben voorbereid en je loopt de kans om met
water te worden bespoten.
1/2
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Fiesta Santíssima Sang Dénia
5. De grote dag: La Santissima Sang
Woensdag is de dag van de Santíssima Sang. Religieuze activiteiten
met de viering van een H. Mis in de ochtend en de processie door het
stadscentrum in de middag. Ook is er ‘s avonds een concert dat door
duizenden mensen wordt bijgewoond.
6. Seniorendag
Donderdag is de seniorendag, met een paella-wedstrijd die wordt
gehouden in de Marqués de Campo en het gezamenlijk nuttigen van
coca's.
7. Dag van de Quintos
De Quintos vieren vrijdag hun dag van de feestweek, de dag met weer
een loop van de stieren vanaf de Marques de Campo naar de haven.
De dag wordt beëindigd met een muzikaal optreden.
8. Dag van de praalwagens
De tweede zaterdag van de feestweek is het centrum van Dénia volop
in kleur met de parade van praalwagens, die door de elf Fallas
commissies zijn gemaakt.
9. Vuurwerk
De festiviteiten eindigen elk jaar op zondag met een groots vuurwerk.
2/2
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Velen van u zullen hebben opgemerkt dat er in de Marina
Alta op verschillende plekken de mogelijkheid bestaat om
plastic doppen in te leveren.
Wat is de achtergrond hiervan?
De Federació Marina Alta Solidària heeft een solidariteitscampagne
gelanceerd om plastic doppen in te zamelen ter ondersteuning van de
behandeling van mensen met een handicap die het nodig hebben, en
andere sociale projecten, met het motto "Met uw doppen kunnen hun
behoeften worden vervuld”.
De opbrengsten van de recycling van de doppen worden in principe
gebruikt voor orthopedische hulpmiddelen voor kinderen en speciale
behandelingen die hoge kosten met zich meebrengen voor gezinnen.
Deze campagne is enerzijds solidair en sociaal en aan de andere kant
milieubewust door het recyclen van deze doppen..
Ook de leden van de NTV kunnen hieraan bijdragen door deze in de
Casa Holanda in te leveren. Sinds een aantal jaren zorgt Hanny
Wibbelink ervoor dat deze doppen op de juiste plek terecht komen.
Uw medewerking zal bijzonder op prijs worden gesteld.
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Música al Castell Dénia

In 2022 viert het muziekfestival zijn 30e editie, drie decennia waarin
het trouw is gebleven aan zijn essentie: de toewijding aan root- en
mediterrane muziek ervaren op een levende, actuele en grenzeloze
manier. Dit jaar is het een feest van acht concerten met meerdere
smaken en stijlen met in de hoofdrol een aantrekkelijke combinatie van
gevestigde groepen van internationale allure en bekende formaties uit
de nabijgelegen gebieden.
De concerten worden gegeven op de twee gebruikelijke podiums van
het festival: de esplanade van het kasteel van Dénia met zijn prachtige
uitzicht op de Middellandse Zee en de Plaça del Consell.
Concerten Castell de Dénia
Aanvangstijd: 23:00 uur
Datum
21 juli
22 juli
23 juli
28 juli
29 juli
30 juli

Entree
Gratis
€ 10
€ 15
€ 10
€5
€ 15

Optreden van
Miquel Gil i Noelia LLorens
Las Migas
Marlango
Septeto Santiaguero
Los Hermanos Cubero
Kiko Venemo

Concerten Plaza del Consell
Entree: gratis
Datum
24 juli
31 juli

Tijd
20:30
20:30

Optreden van
La Pop
Colla de Dolçainers

Bron: https://musicaalcastell.com/
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OV
Dénia – Valencia
Busdienst ALSA Dénia busstation – Valencia busstation
Alleen directe verbindingen zonder tussenstop zijn vermeld; er zijn dus
meer tijden maar met tussenstops! Bij aankoop retour korting.
Vooraf ticket bestellen wordt aangeraden en is mogelijk via de website:
www.alsa.es of via de app, beide zijn in het Engels.

Denia busstation: Carrer Mestre Monjo. Achter het gerechtsgebouw bij
de vrijdagmarkt.
Tickets te koop online, via de app en bij de meeste verkooppunten is
er een kaartautomaat. Als je hulp nodig hebt bij het gebruik van de
kaartautomaat, gebruik dan de knop "Ayuda remota" op de machine
zelf of bij het personeel dat op dat moment beschikbaar is.
Valencia busstation: Carrer de Menéndez Pidal, 13 Valencia, 24 uur
geopend.
Trein naar Valencia
Mocht je liever niet met de auto of bus naar Valencia willen dan neem
je de trein. Je kan in Gandia opstappen maar dat geeft wat
parkeerproblemen dus even doorrijden naar Xeraco, waar je een gratis
parkeerplek voor het station hebt. In het station staan kaartautomaten
en neem je een kaartje naar Estació del Nord
Eerste trein van Xeraco 05:59 uur en dan gemiddeld elk half uur de
volgende.
Laatste trein van Valencia 22:41.
Duur van de reis, rond 50 minuten.
Er is ook een directe verbinding met de autobus van Dénia naar
Alicante; zie de website www.alsa.es of gebruik de app.
31
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RECEPT van de maand, Rien Versprille
TOMPOUCEN
Bijna iedereen vindt een tompouce erg lekker maar hier in Spanje vind
je ze niet of nauwelijks; daarom een recept hoe ze zelf te maken.
Ingrediënten:
•

•
•
•
•
•
•

diepvries bladerdeeg met roomboter van Koopmans, plakjes
van 12x12 cm, Hollandse supermarkt. Zelf bladerdeeg maken
kan ook maar is voor een amateur nogal ingewikkeld en deze
zijn heel goed en spaart veel werk.
2 eierdooiers
60 gr. suiker en merg van vanillestokje of vanille suiker
39 gr. bloem
10 gr. custard
¼ l. melk
abrikozenjam

Bereiding:
Begin met het maken van banketbakkersroom. Meng 2 eidooiers met
de suiker en merg van het vanillestokje of vanillesuiker, de bloem en
de custard.
Voeg bij dit mengsel met een garde de kokende melk en laat een paar
min. zacht gaar koken. Laat dit, afgedekt met plastic folie, afkoelen op
het laatst in de koelkast tot een vrij stevige pudding. Afhankelijk van
het aantal tompoucen kan dit recept verdubbeld worden. Maar
iedereen weet, tompoucen moeten vers gegeten worden.
Elk plakje bladerdeeg is dus goed voor 1 tompouce. Haal het papier
tussen het deeg weg, leg op een bakplaat op bakpapier, laat ontdooien
en prik met een vork gaatjes erin op een afstand van ong. ½ cm. Dus
in het hele plakje gaatjes prikken door en door,is echt belangrijk.
Zonder gaatjes wordt het bladerdeeg te bladderig. Zie foto’s.

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
Oven voorverwarmen op 200 gr. maar zet met het bakken de oven
gelijk wat lager op 185 gr. zodat ze niet te bruin maar wel krokant en
droog bakken. Laat afkoelen.
Afwerking:
Doe met een spuitzak of met een lepel een flinke hoeveelheid
doorgeroerde banketbakkersroom op een plak korst en druk een
tweede plak hierop, met de gladde kant naar boven en strijk de zijkant
met een breed mes of spatel dicht en glad. Vulling ong.1 ½ cm.
Doe in een steelpan een beetje abrikozenjam en voeg iets suiker bij,
verhouding 1 eetl. jam 1/2 eetl. suiker, laat even koken en breng een
laagje aan over de tompouce plak.
Nu hebt u keus. Met een zeefje op de jam een laagje poedersuiker
zeven maar beter is, apart in een steelpannetje een vingerhoedje eiwit
vermengen met gezeefde poedersuiker tot een licht vloeibare glazuur
die u dan met eetbare kleurstof, die te koop is, een bv. rosse kleur kan
geven of een andere kleur naar keuze. Met gekochte fondant (glazuur)
heb ik slechte ervaring.
Dit glazuur even licht verwarmen, even opkloppen voor een mooie
structuur en een dunne laag over de hele plak verdelen. Nu met een
scherp zaagmesje de plak in twee helften snijden zodat elke 2 plakken
twee tompouces opbrengen van ong.5x10 cm. Zie foto’s.

Een recept lijkt soms ingewikkeld maar is makkelijker dan u denkt,
gewoon een kwestie van eraan beginnen.
Succes en eet smakelijk,
Rien

2/2
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NATIONALE HERDENKING
Als Nederlander in Spanje doe ik ook mee met Herdenken,
Aan velen, maar vooral diegenen die hun leven gaven, om ons onze
vrijheid te schenken,
Ook ik heb in Nederland de tweede Wereldoorlog bewust
meegemaakt,
Met de herdenking op 4 mei word ik dan ook steeds geraakt,
Ons dorp met 2000 inwoners werd ook gebombardeerd,
Met 184 slachtoffers het ergst getroffen dorp van Nederland, wordt
beweerd,
Als je dat hebt meegemaakt weet je goed wat ze nu in Oekraïne
moeten verduren,
En het zijn WEER de onschuldige burgers die het moeten bezuren,
Maar in een oorlog is natuurlijk ieder slachtoffer er een te veel,
Maar in Rusland is hiervan niets geleerd, dat grijpt me wel naar de
keel,
In 1940 hebben we ondervonden wat 1 fanatiekeling kan veroorzaken,
Dus God behoede ons, dat we dat niet nogmaals mee moeten maken,
Ja ja,we waren zo optimistisch en dachten dat dat ons niet meer zou
gebeuren,
Maar hopen dat we de inkrimping van onze defensie niet moeten
betreuren,
Voorlopig kunnen we niet meer doen dan Oekraïne bij te staan,
Dat moet de hele wereld zich realiseren en er voor gaan,
Maar misschien gebeurd er binnenkort wel een wonder, wie weet,
En dat, de soep niet zo heet gegeten wordt als dat ie wordt
opgediend, zoals dat heet.

Ingezonden door Rien Versprille
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Openingsdata in juni en juli
In juni op woensdag 1, 15 en 22.
In juli op woensdag 6 en 20.

In augustus is de bieb gesloten.
Openingstijden van 11:00 tot 12:30 uur.
Namens het team,
Hannie

VRIJ SPEL
Carlijn Vis
Novelle
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit de jonge Emma
in het verzet - totdat de Gestapo op de stoep staat
en ze moet onderduiken. Samen met haar vriendje
gaat ze van adres naar adres, maar als dit te
gevaarlijk wordt, besluiten ze naar Engeland te
vluchten.
Vrij spel is gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van een verzetsvrouw. Emma is nu 86 en voelt nog
altijd de drang om zich te verzetten. Onafhankelijk
en eigenzinnig, net als in de oorlog dus, maar nog
steeds op de vlucht. Op de vlucht voor het verleden.
Wat lijkt op een spannend avonturenverhaal, blijkt voor Emma een
confronterende geschiedenis. Lukt het haar om te ontsnappen aan
haar herinneringen?

39

40

TULPENKOORTS
Deborah Moggach
Novelle

Decor is het rijke Amsterdam in de jaren
dertig van de zeventiende eeuw. Een
kunstschilder krijgt de opdracht een portret te
maken van een vrouw en hij raakt in de ban
van haar schoonheid. De aantrekkingskracht
blijkt wederzijds en er ontstaat een
gepassioneerde, geheime affaire. De twee
willen samen vluchten met het geld dat ze
verdienen
aan
de
handel
op
de
tulpenbollenmarkt.

BLAUWE MAANDAG
Nicci French
Thriller
Frieda Klein is psychoanalytica. Ze leeft een strak
georganiseerd leven, dat vooral gericht is op het
helpen van anderen. Niet alleen haar patiënten,
maar ook haar familie en vrienden kunnen altijd op
haar rekenen. De onrust in haar hoofd probeert ze
te verdrijven met lange nachtelijke wandelingen door
haar geliefde Londen. Frieda is ervan overtuigd dat
wat zich in het hoofd van haar patiënten afspeelt
controleerbaar is. Maar als een van haar patiënten
vertelt dat hij ervan droomt een kind te hebben, met
rood haar en sproeten, en kort daarna een jongetje
verdwijnt dat aan die omschrijving voldoet, wordt Frieda
geconfronteerd met de onbeheersbare werkelijkheid die zij altijd
angstvallig buiten de deur heeft weten te houden. Kan Frieda's kennis
van de menselijke geest de recherche helpen...
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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
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
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
28...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
26...............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

