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Voorwoord
Beste Leden,
Als voorzitter van deze mooie vereniging wil ik alle leden van harte 
feliciteren met het 45-jarig bestaan van onze vereniging. Wat kunnen we 
als vereniging hier trots zijn.
Een vereniging is niets zonder leden die hieraan hun bijdrage leveren. Elke 
keer weer de inzet van allen en speciaal voor de leden die zich inzetten om
als clubleiders, barbeheer, bibliotheekbeheer, evenementencommissie, 
gastvrouw, websitebeheer en de redactie. Ons bestuur zet zich in om dit 
alles zo goed mogelijk te begeleiden.
Samen kom je echt tot resultaten die er mogen zijn. We zijn in Dénia een 
vereniging die er echt is en ook een belangrijke functie heeft. Iedereen die 
de Nederlandse taal spreekt is welkom in de Casa Holanda.
De Nederlandstalige Vereniging in Dénia is echt voor veel bewoners van 
Dénia het startpunt om nieuwe mensen te leren kennen. Ook om te 
ervaren wat er allemaal mogelijk is en om te genieten van het goede leven 
waar je de vakantie doorbrengt of komt wonen.
Laten we er samen een geweldig feest van maken, dat onze 
Lustrumcommissie voor ons heeft georganiseerd. Heel veel dank hiervoor, 
het waren vele uren vergaderen en voorbereiden.
Ook een dankwoord aan de sponsors die ons hebben ondersteund met 
donaties of mooie prijzen voor dit lustrumfeest.
Ik wens u allen ook namens mijn mede bestuursleden een fantastische 
feestweek toe.
Annelies Akkerman
Voorzitter
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Introductie
U vindt in dit Lustrumkrantje de activiteiten die de 
Lustrumcommissie heeft georganiseerd om het 45-jarige 
bestaan van onze vereniging niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan.

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor de leden. Voor de receptie 
op maandag 24 oktober 2022 zijn ook vertegenwoordigers van 
organisaties, verenigingen en overheid instanties uitgenodigd.

Tijdens het Open Huis op woensdag 26 oktober zijn alle 
Nederlands sprekende personen in de regio Marina Alta van 
harte welkom.

Wij wensen u een fijne feestweek toe,
Het Bestuur NTV Dénia
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Maandag 24 oktober
Wij beginnen onze lustrumweek met een feestelijke receptie van 16.00 tot 
18.00 uur voor leden en genodigden. 
U zult ontvangen worden met een glaasje cava met of zonder alcohol. 

En natuurlijk wordt er ook rondgegaan met andere drankjes en lekkere 
(zelfgemaakte) hapjes.

Graag opgeven vóór 14 oktober bij iemand van de Lustrumcommissie of 
per e-mail:

 Lustrum@ntvdenia.com
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Dinsdag 25 oktober
Vandaag is er een “Wine tasting challange” georganiseerd in de Casa door
cateringbedrijf Casa Med Cuisine. 

U krijgt 5 verschillende wijnen te proeven geserveerd met luxe hapjes.
 Witte wijn, Verdejo, geserveerd met een montadito solomillo van 

varkensvlees, Dijon en rucola.
 Witte wijn, Albarino, te serveren bij een minisalade van 

tonijntaartjes met Aziatische dressing.
 Rosé, geserveerd met een gemarineerde kipspies.
 Rode crianza, geserveerd met minitaartjes van gerookte zalm.
 Rode reserva, te serveren met Manchego kaas, gekruide worst en

salami.

De proeverij begint om 14.00 uur en zal ongeveer 2 á 2,5 uur duren.
De bijdrage is € 15,00 per persoon.

Graag opgeven vóór 14 oktober bij iemand van de Lustrumcommissie of 
per e-mail:

 Lustrum@ntvdenia.com
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Woensdag 26 oktober
Deze dag is er een Open Huis. De Casa is open  van 11.00 tot 16.00 uur.
U kunt tussen 11:00 en 13:00 uur meedoen aan verschillende Hollandse 
spelletjes zoals: blind sjoelen, ring gooien, ballon darten en blikken gooien.

Ook zijn op deze dag oliebollen en pannenkoeken te koop.

Om 13:00 uur is er livemuziek, Jolanda 
Philippi komt zingen.
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Donderdag 27 oktober
‘s Avonds kunt u meedoen aan onze 'Ik hou van Holland 
Quiz'.

De deelname is gratis en voor de winnende groep liggen er 
leuke prijsjes te wachten.
U bent vanaf 19:00 uur welkom op de Casa en om 19:30 uur
zullen wij met de quiz starten.

Graag opgeven vóór 14 oktober bij iemand van de Lustrumcommissie of 
per e-mail:

 Lustrum@ntvdenia.com
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Vrijdag 28 oktober

Op deze dag is er een wandelpuzzeltocht georganiseerd door het centrum 
van Dénia en is een leuke manier om Dénia te voet te verkennen. 
Deelname aan de wandeling is gratis. 
Deze wandeling starten we bij Cruz Roja, het Rode Kruis, aan het begin 
van de Marques de Campo (bij de haven) om 11:30 uur. 
Er is aan de overkant een grote parkeerplaats waar iedereen makkelijk 
kan parkeren.
De wandeling neemt ongeveer 1 uur en 30 minuten in beslag en is dus voor
iedereen goed te doen. We zullen starten in groepjes van 4 personen, die 
om de 5 minuten zullen vertrekken. Aan het einde van de wandeling is er 
voor iedereen een drankje en zullen we de uitslag van de wandelpuzzeltocht
bekend maken met daarbij de nodige prijsjes uitreiken. 
Daarna is er de mogelijkheid om met zijn allen te gaan lunchen; dit doen 
we bij restaurant Yaho dat op een klein stukje lopen is van ons vertrek en
eindpunt. De lunch is voor eigen rekening; we reserveren als we weten  
hoeveel personen er aan deze lunch willen deelnemen. 
Bij opgave graag vermelden of u wel of niet komt lunchen. 

Graag opgeven vóór 14 oktober bij iemand van de Lustrumcommissie of 
per e-mail:

 Lustrum@ntvdenia.com
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Zaterdag 29 oktober
Ter afsluiting van deze week is er een eindfeest met een warm/koud 
buffet, een mega loterij en livemuziek.
Vanaf 18:30 uur bent u welkom in de Casa.
De Casa gaat open om 18.30 uur. Tussen 19.00 tot 21.00 uur kunt u 
genieten van een heerlijk buffet. Deelname voor NTV-leden is gratis., 
exclusief de drankjes. Voor introducees zijn de kosten € 17,50.
Na het hoofdgerecht is de trekking van onze megaloterij. U betaalt € 1,00
per lot. De lootjes zijn te koop in de Casa. Er zijn geweldige prijzen te 
winnen zoals diners, ontbijtjes, wijnpakketten, bonnen voor fashion / 
verzorging/beauty, een geldprijs en nog meer. Allemaal gegeven door onze 
gulle sponsors. 
Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk loten te kopen, kunt u via 
een bankoverschrijving toch meedoen aan de loterij. U stuurt een mail 
naar lustrum@ntvdenia.com met het aantal loten dat u wilt hebben. Het 
totaal bedrag maakt u over naar onderstaand rekeningnummer met de 
vermelding NTV loterij en uw e-mail adres. Bij ontvangst van de betaling 
worden de lotnummers aan u gemaild.
Rekeningnummer: NL67 INGB 0005 6207 40 
t.n.v. PP van Kalsbeek van Dijk

Vanaf 21:00 uur kunnen de voetjes van de vloer, 3 uur
lang zullen wij vermaakt worden met de livemuziek van
Eliezer.

Graag opgeven vóór 14 oktober bij iemand van de
Lustrumcommissie of per e-mail:

 Lustrum@ntvdenia.com
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45 jaar geleden
De NTV bestaat 45 jaar in oktober 2022, dat is bekend. Maar over het ontstaan en begin van 
de vereniging zo rond 1977 is weinig bekend bij de huidige leden.
Om hier wat meer licht over te laten schijnen, heeft Martin Visser in 2017 hiervoor twee leden 
van het eerste uur, te weten Frans Kooijman en Cees van Eck, geraadpleegd. Frans en zijn 
vrouw Marianne hadden nog clubbladen uit de begintijd van de vereniging bewaard. Een bron van 
het wel en wee in die opstartperiode
Inleiding
Cees  kennen we natuurlijk van de Bridgeclub en als eigenaar van ons clubhuis. Hij kwam in 1967 
in Spanje wonen en begon een loopbaan als horecaondernemer. Hoewel het land toen door 
generaal Franco geleid werd, nam het massatoerisme aan de Costa Blanca al een grote vlucht en
lagen er kansen voor hardwerkende (buitenlandse) ondernemers. Het verklaarde ook de 
aanwezigheid van de Nederlandse Evangelische Gemeente in Dénia. In de dienst werd voorgegaan 
door Nederlandse predikanten en men kwam samen in het kerkgebouw van de Baptisten in Dénia.
In die tijd was de communicatie tussen de mensen onderling in de regio beperkt. De 
communicatie met familie in Nederland ging hoofdzakelijk per post. Lang niet iedereen had zelfs 
een telefoon. De ziekenzorg was nog behoorlijk primitief. Toen had men de Gulden en de Peseta.
Daarom waren de Nederlandse mensen in de regio op elkaar aangewezen voor onderlinge hulp en 
bezoeken aan dokters of ziekenhuizen. De taalbarrière was uiteraard aanwezig. Dit alles gaf een 
sterke sociale band onderling met als knooppunt de Nederlandse kerk. 
Oprichting NTV
Onder het Franco-bewind was het samenkomen van groepen niet gewenst. Na de dood van 
Franco (1975) werd de democratie hersteld, waardoor onder meer het samenkomen in een 
vereniging makkelijker werd. Vanuit de Kerkelijke Gemeente in Dénia stelde de toenmalige 
predikant C.A.S. Graafstal in 1977 voor om een Nederlandse vereniging op te richten. Niet alleen
een gezelligheidsvereniging waar de Nederlandse mensen uit de regio ook door de week samen 
konden komen, maar ook als een sociaal vangnet. Zo werd in oktober 1977 door predikant 
Graafstal en de heer Otto Stärk de “Nederlandstalige Vereniging Dénia en Omstreken” 
opgericht. Ook Nederlandstaligen uit de regio Javea konden lid van de vereniging worden. De 
statuten waren opgesteld en de verwachting toen was dat deze op korte termijn goedgekeurd 
konden worden door de instanties in Alicante. 
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45 jaar geleden (vervolg)

Een maandelijks clubblad voor de leden zag het licht met de naam “Verenigingsnieuws”, . Dapper
getypt op een typemachine en gestencild in de vereiste oplage. Per post gestuurd naar de 
woonadressen van de leden. Het blad diende ook als een belangrijk communicatiemiddel tussen de
leden. Nu heet het “Nieuwsbrief”. Het bestuur had de regio Dénia/Javea in 5 districten 
opgedeeld, met elk een centrale coördinator voor communicatie en contact met de daar wonende 
NTV-leden. 
Bij aanvang van de vereniging bestond het bestuur uit enthousiaste vrijwilligers. Uit de 
clubbladen van toen blijkt dat men nog niet helemaal op elkaar was ingespeeld en dat het één en 
ander niet vlekkeloos verliep. Dat is begrijpelijk, want alle begin is moeilijk. Voor de Algemene 
Ledenvergadering op 28 februari 1978, met onder andere de bestuursverkiezing, was het 
bestuursteam met de individuele functies al in onderling overleg met de kandidaten vooraf 
vastgesteld. Zo werd de heer P.C. Bonekamp verkozen tot voorzitter en de heer Cees van Eck 
tot vicevoorzitter. Bij deze Algemene Ledenvergadering had de vereniging 233 leden.
Men kwam samen in het restaurant La Marquesa en daar werd ook de Nederlandse bibliotheek 
heen verplaatst. La Marquesa werd beheerd door de bekende Nederlandse zangeres/gastvrouw 
Annie de Reuver.
De clubactiviteiten kwamen dat jaar van de grond, zoals wandelen, klaverjassen, een naaicursus 
(door Annie de Reuver geleid), schaken, en bridgen. Zelfs schilderen en knutselen werd 
voorgesteld. Ook succesvolle muzikale avonden werden georganiseerd met het NTV-
Montgokwartet, vaak aangevuld met optredens van gastartiesten, waaronder uiteraard Annie de 
Reuver. De bingoavonden van Frans en Marianne Kooijman waren geliefd bij de leden. 
Op het hoogtepunt had de NTV ruim 500 leden. De leden uit Javea richtten later hun eigen 
vereniging op, waardoor het ledental van de NTV verminderde.

Huisvesting
In eerste instantie kwamen de leden van de NTV bijeen in Restaurant La Maquesa. In de maand 
mei van 1978 was er een buitengewone ledenvergadering bijeengeroepen om over het voorstel van 
de heer Stärk te stemmen voor het bouwen van “Het eigen huis”, een eigen clubhuis voor de 
NTV. De bouwkosten werden geraamd op 500.000 ptas (ca. 3000 euro).
Het voorstel werd niet aangenomen door de ledenvergadering. Ook andere alternatieven voor een 
onderkomen werden geponeerd, zoals Bar – Restaurant Toledo. 
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45 jaar geleden (vervolg)

Het restaurant La Marquesa, kreeg na het vertrek van Annie de Reuver een nieuwe uitbater. 
Met de nieuwe manager kreeg de NTV een conflict en ging men op zoek naar een ander 
onderkomen. In 1982 werd een huurovereenkomst door de NTV met restaurant “El Cortijo” 
gesloten om daar de verenigingsactiviteiten uit te oefenen. Deze locatie nabij de spoorweg 
richting Pedrera werd te klein en men kreeg onmin met de uitbater van El Cortijo. Dus een 
verhuizing was weer gewenst.
De heer Cees van Eck hakte de knoop door en bouwde op zijn grondstuk in overleg met het NTV
bestuur een eigen honk voor de vereniging. De huidige Casa. De financiële lasten voor de 
vereniging en de leden waren schappelijk en draagbaar gehouden. Zo betrok de vereniging rond 
1985, inclusief de bibliotheek, haar eigen “Casa Holanda” aan de Partida Marjal naast het 
woonhuis van de familie Van Eck. Een goed bereikbare locatie bij de Las Marinas met voldoende 
parkeermogelijkheden. Tien jaar later bouwde de heer Van Eck de bridgezaal er bij voor de 
Internationale Bridge Club. Nu met het 45-jarig bestaan zitten we nog steeds tot volle 
tevredenheid in “Onze Casa”. 
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Wij zijn zeer dankbaar voor alle sponsors die een extra bijdrage hebben 
geleverd en ook prachtige prijzen hebben gedoneerd voor onze loterij,
zodat wij dit 45-jarig Lustrum feestelijk kunnen vieren. 

Cafe Bar Nou Plaça Milenails Esteticien
Cafetaria La Luz Restaurante Arena
Camarot insurance & investment Restaurante Basta
Cees van Eck Restaurante Fuego
Cora's Nagelstudio Restaurante Mapamundi
Disglop Restaurante Teneré
Flor de Vries=Patiño Restaurante The Greenhouse
Friends Bar SC Fashion Boutique
Ganesha Hair Studio Schaich immobilien
Haring&Co Starck-Estates
Hospital HCB Supermercado Diferente
IMED Hospital Yorkshire Linen
John de Groot schilderwerken
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	De bijdrage is € 15,00 per persoon.

