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PAS OP VOOR DE HITTE  Annie M.G. Schmidt 

Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs...
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.

Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: DAME SMELT.

Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte 
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.

Ingezonden door Ankie

http://www.ntvdenia.com/


Van de bestuurstafel
Wij als bestuur zitten nu midden in de rustige maanden en zodoende is
er op bestuurlijk vlak niet zoveel te melden. Wij zijn samen met onze
verhuurder  aan  het  kijken  of  het  rendabel  is  een  oplaadpaal  voor
elektrische  auto’s  te  laten  plaatsen  bij  de  Casa  Holanda  en  verder
zorgen wij  dat  onze vereniging  zo goed  mogelijk  blijft  functioneren.
Door het warme weer en leden die nu in Nederland zitten, zien we dat
er  wat  minder  mensen  aanwezig  zijn  bij  onze  activiteiten  maar  wij
verwachten  dat  dit  wel  weer  veranderd  in  de  nabije  toekomst.  De
evenementencommissie heeft een geslaagd ontbijt  georganiseerd en
eind juli  is er ook nog een Hollandse quiz georganiseerd. Gezien het
aantal aanwezige leden zal ook augustus een redelijk rustige maand
worden maar daarover kunt u meer lezen bij de evenementen. Namens
het bestuur wens ik u allen een mooie maand augustus toe.

We  heten  de  volgende  nieuwe  leden  van  harte  welkom  in  onze
vereniging: Cornelia de Lange en Gerard Buijs.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Verslag Klaverjassen
In  de maand juli  een  bezetting  van  2  tot  4  tafels.  Op een  van  de
avonden heeft Rien ons getrakteerd op zelfgemaakte Bossche Bollen.
Op die avond waren er 16 klaverjassers. De Bossche Bollen smaakten
fantastisch!

 De winnaars van de maand
 juli: Leo Langeveld, John
 en Rien (2x).
 Ik ga in augustus met
 vakantie, maar
 waarschijnlijk wordt er
 gewoon doorgespeeld.

Tot de volgende keer,
Vera



Verslag Hollandse Quiz

Tijdens mijn logeerweek bij Thea heb ik
kennis  gemaakt  met  de  NTV en
meegedaan  met  de  quiz.  Met  ons
groepje  hebben  we  de  1e prijs
binnengehaald.  Ik  heb  mij  erg  thuis
gevoeld en het samenzijn als een warm
bad  ervaren.  Ook  hier  geldt:
gezelligheid kent geen tijd. 
Wie  weet  tot  ziens.  Het  is  tijd  de
hoogste tijd, ik ga naar huis en bedank
jullie voor alle gezelligheid.
 
Wilma 

In augustus willen wij een leuke gezellige cocktailmiddag organiseren
op vrijdag 26 augustus van 17.00 t/m 19.00 uur. Dus kom na de lunch
of voor het diner een lekkere cocktail bij ons drinken. Natuurlijk zullen
we ook onze gewone dranken schenken. 
We zullen dan 3 verschillende cocktails gaan maken. 

• Sex  on  the  beach (vodka,  perziklikeur,  sinaasappelsap  en
cranberrysap)

• Mojito (rum, suiker, bruiswater, munt en limoen)
• Piña colada (rum, kokosmelk en ananassap)

Dit kunnen we alleen maar doen als er genoeg mensen komen, dus
geef je op en dan maken we er een gezellige middag van.

Opgeven kan op woensdag bij de gastvrouw of via de e-mail:
evenementenbestuur@ntvdenia.com
theadeboermajenburg@gmail.com

Een tip  van ons:  ga met  deze temperaturen naar  een van de vele
grotten die Dénia en omgeving rijk zijn. Deze zijn meestal lekker koel. 

De Evenementencommissie

mailto:theadeboermajenburg@gmail.com
mailto:evenementenbestuur@ntvdenia.com


Van 29 juli  t/m 16 aug vindt  het feest van de Moren en Christianen
plaats in Dénia.
Het totale programma kunt u vinden op:
https://deniadigital.es/art/15743/programa-completo-moros-y-
cristianos-denia-2022

Enkele hoogtepunten:
Zondag 14 augustus: 
• 19.00 uur, Kinderoptocht, 
routebeschrijving: Calle la Via, Diana, Marques de Campos naar 
Cruz Roja.
Aan het einde van de kinderoptocht zal een grote muziekband
worden  gevormd  met  alle  charangas  (fanfares)  van  de
christelijke kant en een andere grote band met alle charangas
van de moorse kant. deze twee bands gaan van Cruz Roja, Calle
Marques de Campos naar de Glorieta del Pais Valencia.

Maandag 15 augustus: Gala Parade
• 18:00 uur, geweldige optocht, 
routebeschrijving: Calle la Via, Diana, Marques de Campos naar Cruz
Roja.

Dinsdag 16 augustus: arcabucería strijd, overgave en terugtrekking
• 13:00 uur, locatie La Via
Schijngevecht met (arcabuce) haakbussen, de voorloper van de 
musket.
• 00:30 Vuurwerk bij de haven.
Veranderingen voorbehouden! Kijk op de website of ga langs bij het 
oficina turisma Dénia.

Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de Nieuwsbrief van september: 
31 augustus 2022

https://deniadigital.es/art/15743/programa-completo-moros-y-cristianos-denia-2022
https://deniadigital.es/art/15743/programa-completo-moros-y-cristianos-denia-2022

