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Bezoek van de Honorair Consul La Nucia
Dhr. Erik de Haan werd welkom geheten door de voorzitter.
De consul bracht een paar belangrijke onderwerpen naar voren zoals:
a)  De  verlenging  van  de  paspoorten  /  identiteitskaarten  (ID-kaart)
moeten in Madrid worden aangevraagd of bij bezoek aan Nederland op
de daarvoor bestemde plek. Voor mensen die niet kunnen reizen blijft
de bestaande regeling gehandhaafd.
b)  Maak een kopie van het  paspoort  /  ID-kaart;  mocht  het  gestolen
worden  of  verloren  gaan  dan  is  er  een  mogelijkheid  om  een
dagpaspoort   aan  te  vragen.  In  sommige  situaties  samen met  een
aangifte van de politie wil een luchtvaartmaatschappij de kopie soms
accepteren met de hulp van de consul die voor u contact opneemt met
de maatschappij. 
c) Het is ook belangrijk om je in te schrijven (padron) bij de gemeente
waar je woont; zie de Nieuwsbrief mei 2022, pagina 21.
d)  Vooraf  aan  het  bezoek  had  de  consul  gesproken  met  de
burgemeester van Dénia en naast het belang van het toerisme ook die
van de buitenlandse inwoners benadrukt, die het hele jaar een bijdrage
leveren  aan de economie van de gemeente. 
e)  De  consul  probeert  ons  vaker  bezoeken  en  zal  ook  al  onze
zusterverenigingen bezoeken.
Het was een plezierig en informatief bezoek.

Tijdens het bezoek van de consul was ook Raul Gracia de la Reyna,
ambtenaar bij de gemeente Dénia en belast met de portefeuille cultuur,
sport  en extranjeros (buitenlanders).  We kregen uit  zijn handen een
oorkonde vanwege de inzet en de hulp die we geven aan de zowel de
gemeente Dénia, als wel aan de Nederlandstalige mensen die in Dénia
en omgeving wonen.
De gemeente is erg blij met onze inzet en ziet de bewoners als een
belangrijke groep waar ze in de toekomst meer voor willen betekenen. 
De gemeente gaat ook speciaal voor de buitenlanders meer informatie
in hun eigen taal geven en voor ons is dit dus Nederlands. 

Het Bestuur

http://www.ntvdenia.com/


Foto’s bezoek Consul en BBQ

Voorzitter Consul Wethouder Bestuur Ben Rob BBQ deelnemers

Verslag BBQ
18 juni was er weer een barbecue in Casa Holanda. Het was een goed
verzorgde barbecue,  meerdere soorten vlees,  vispakketjes,  salades,
stokbrood met kruidenboter, sauzen, etc.

Bewondering voor de twee heren Ben en Rob, zij stonden achter het
gloeiende houtskool met een temperatuur van 34 graden.

Ook dank aan de andere vrijwilligers, fantastisch werk. 

Iedereen heeft ervan genoten.

Flor

Van de redactie
Voor  plaatsing  van  informatie,  tekst  en/of  afbeeldingen,  in  de
Nieuwsbrief  is  het  voor  de redactie  handig  om je  aan de volgende
regels te houden:
1. Wil je iets geplaatst hebben, stuur het dan ook DIRECT aan de 
redactie. Er is daar een speciaal e-mailadres voor: 
redactie@ntvdenia.com
2. Tekst kan verstuurd worden in een e-mailbericht, worddocument of
gelijkwaardig en pdf bestanden.
3.  Afbeeldingen  apart  verzenden (als  jpg  of  png  bestanden  en dus
geen collages) als bijlage bij het e-mail bericht.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met de redactie.
Bedankt voor de medewerking,
Steef van den Deijssel
Redactie Nieuwsbrief NTV Dénia

Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor de Flyer van augustus: 
27 juni 2022

mailto:redactie@ntvdenia.com


Van de bibliotheek
De bibliotheek is in de maand juli geopend op woensdag 13 en 
27 juli. Openingstijden: van 11:00 tot 12:30 uur.
In de maand augustus is de bibliotheek gesloten.
Hannie Saaltink

Van de Evenementencommissie
Ontbijt 
Op zaterdag 16 juli  zullen  we na het  grote succes van
tweede paasdag weer een ontbijt verzorgen. We rekenen
erop dat  er  genoeg  interesse  is  om  er  een  gezellige

ochtend van te maken.(minimaal 15 personen) De Casa Holanda zal
om 10.00 uur open gaan.
Kosten zijn € 7,50 voor leden, voor niet-leden € 9,00. Opgeven kan t/m
13 juli via de bekende kanalen.

Ik hou van Holland quiz 
Op 29 juli zullen we een gezellige avond hebben met onze
“Ik hou van Holland” quiz. De quiz zal bestaan uit weetjes
uit  verschillende  categorieën,  natuurlijk  over  Nederland.

Deze avond zal  de Casa Holanda om 19.00 uur open gaan en om
19.30 uur zullen we met de quiz starten. Minimaal aantal deelnemers:
12 personen. Kosten zijn € 2,50 en er zullen natuurlijk prijzen te winnen
zijn. 

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

Van het bestuur
• We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom in onze

vereniging: Shirley Walburg en Robert Brusse.

• De vrijdag inloop om de twee weken is stop gezet bij gebrek 
aan interesse.
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Verslag Klaverjassen
Hierbij het verslag van de maand juni met ook nog een gedeelte van de
maand mei. De winnaars van mei en juni zijn:
Leo Assenberg 4x Willem Sylvia 2x
Wil Margaret
Een bezetting van 2 tafels  en op 28 juni  zelfs een bezetting van 3
tafels.  Het  weer  is  fantastisch,  vandaar  dat  we weer  heerlijk  buiten
kunnen kaarten.
Tot de volgende maand.
Vera

Te koop gevraagd of aangeboden
Wij  bieden  een  zo  goed  als  nieuw  campingbedje  te
koop voor € 40,00; het is slechts 3 dagen gebruikt.
Merk Hauck Dream and Play, 60 cm bij 120 cm, vanaf
geboorte tot maximaal 15 kilo. Inclusief een matrasje en
op te bergen in handige draagtas. 
Als  u  interesse  heeft  kunt  u  contact  opnemen  met
Marjan Vleeming +34663581030 of +31629537910.

Zeemeermin zoekt waterrijke omgeving.
Gratis af te halen.
687 698 493
Steef van den Deijssel


