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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  

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

Leden vacatures
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Wat was het deze week een geweldige week met elke dag opnieuw iets
leuks.  En  als  afsluiting  een  warm en  koud  buffet  en  daarna  was  er
dansmuziek.  Het  buffet  zag er  geweldig  uit,  dank aan Marcel  die  dit
super heeft gemaakt.

De Lustrumcommissie heeft hier vele uren aan besteed en het resultaat
is dan ook fantastisch. Overal zag je blijde gezichten en er is zoveel
saamhorigheid, terwijl we genieten van de drankjes en de hapjes.

We  hadden  eerst  de  receptie  die  druk  bezocht  werd,  we  willen  de
bezoekers  hartelijk  danken  voor  hun  aanwezigheid.  Deze  hele  week
hebben  we  daarna  genoten  van  de  verschillende  activiteiten  en  die
werden ook druk bezocht. 

We willen dan ook de leden van de commissie heel hartelijk bedanken
voor het organiseren en de uitvoering van dit mooie Lustrumfeest. 

Ook heel hartelijk dank aan onze sponsors. In Dénia en omgeving is er
een warm hart voor onze vereniging. We kregen zoveel giften waarvoor
onze hartelijke dank. 

Al met al was het een fantastische week en in een vereniging zijn er
voor de maand al weer nieuwe activiteiten gepland. 

Deze maand zamelen we geld in in voor het bejaardenhuis Sta. Lucia in
Dénia om daar met de Sint de cadeautjes te brengen voor de bejaarden
en het zorgpersoneel. 

We gaan weer mooie maanden tegemoet, het wordt opnieuw genieten.

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

Als ik dit schrijf is het woensdag 26 oktober en zit het eerste gedeelte
van de Lustrumweek erop. Op maandag hadden wij de receptie ter ere
van ons 45-jarig bestaan. In een mooi versierde Casa Holanda konden
wij  de  nodige  leden,  sponsoren,  zusterverenigingen  en
vertegenwoordigers  van  de  gemeente  Dénia  samen  met  hun
burgemeester  verwelkomen.  Het  was  een  goed  georganiseerd
evenement met voldoende hapjes en drankjes en naar mijn idee heeft
iedereen ervan genoten. Dinsdag was er de Wine Tasting Challenge en
ook hier  alleen maar positieve geluiden.  Nu kom ik net  terug van de
Open Huis en naast de nodige spelletjes, pannenkoeken, oliebollen en
lekkere  appeltaart,  gebakken  door  Rien,  werd  er  volop  gedanst  en
gezongen op de livemuziek van Jolanda Philippi. 

De komende dagen zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden
maar een uitgebreid verslag van deze feestweek, samen met de nodige
foto’s kunt  u later  vinden in de Nieuwsbrief  die ook op onze website
staat. 

De Evenementencommissie is alweer druk bezig met het voorbereiden
van toekomstige activiteiten zoals de erwtensoep,  pubquiz en andere
leuke dingen. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd. Namens het
bestuur zal er snel contact met de verschillend NTV-clubs opgenomen
worden om weer eens bij elkaar te komen en te kijken hoe wij ervoor
staan. 

Veel meer is er op dit moment van mijn kant niet te melden behalve dat
ik  bij  deze  al  onze  vrijwilligers  nogmaals  wil  bedanken  voor  hun
tomeloze inzet.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Philip van Kalsbeek
Secretaris
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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

9 nov  Bibliotheek 11:00 – 12:30
10 nov  Cursus reanimatie
17 nov  Bezoek Ciudad Patricia
18 nov  Pubquiz WK
23 nov  Bibliotheek 11:00 – 12:30
30 nov  Erwtensoep
?? nov  Paella

Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico.

Nadere informatie en wijzigingen worden per e-mail doorgegeven.

Nieuwe Leden
Wij heten u hartelijk welkom en rekenen erop dat u zich 
spoedig thuis zal voelen bij onze vereniging.

Renzo Bulthuis 

Graag tot ziens in de Casa Holanda,
Het NTV Bestuur
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

december 30 november 7 december

januari 2023 28 december 4 januari (website)

11 januari {papier)

februari 2023 25januari 1 februari

Leidens Ontzet

Een gezellige en smakelijke hutspotmaaltijd en uiteraard 
ontbrak de haring ook niet!
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Na  een  fantastische  lustrumweek  gaan  we  nu  weer  verder  met  de
maand november.

Eerst komt Astrid ten Zeldam op 10 november een cursus reanimatie
met defibrillator geven. 

Op 17 november staat een bezoek aan Ciudad Patricia op de kalender.

Meer informatie heeft u allen in een e-mail ontvangen.

Deze  maand  begint  het  WK  voetbal  op  20  november  Jan  en  Disje
hebben een wk pubquiz gemaakt die we op vrijdag 18 november zullen
gaan spelen zie verdere uitleg in deze nieuwsbrief.

Ook is er deze maand weer erwtensoep waarvan, zoals ieder jaar, de
opbrengst  naar  de  goede  doelen  van  de  NTV gaan,  waaronder  het
Sinterklaasfeest voor de bewoners van het verzorgingshuis Santa Lucia
in Dénia. 

Deze soep zullen we 30 november tijdens de inloop verkopen. Opgeven
kan t/m 23 november zodat de keukenbrigade weet hoeveel ze moeten
maken. U kunt de soep die woensdag op de club eten maar ook mee
naar huis nemen. 

Een portie kost € 4,00.

Ook zal er deze maand weer een paella worden gemaakt; via de e-mail
zal de datum worden bekend gemaakt.

Opgeven voor de evenementen kan op woensdag bij de gastvrouw of
via de mail :

theadeboermajenburg@gmail.com

evenementenbestuur@ntvdenia.com
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De aftrap van de Lustrumweek

Vielen wij even met de neus in de mantequilla. Net een paar weken lid
en nu al mee mogen doen met de gezellige lustrumweek voor het 45
jarig bestaan van de Nederlandse vereniging in Dénia.
Wij, Cas en Bea, gingen netjes gekleed naar de locatie. Zoals vaak in
Spanje  was  het  een  heerlijke  zomerse  dag.  Bij  binnenkomst  zat
iedereen dus ook buiten en kregen we een lekker glas cava. Annelies,
de voorzitter, heette de burgemeester Vincent Grimalt, wethouder Raoul
Farcia en Enric  Gil  van bureau buitenlandse verenigingen,  van harte
welkom en iedereen hief het glas en proostte op het 45 jarig bestaan
van de NTV Dénia. 
Wij stonden achteraan en zagen alleen de glazen die geheven werden.
Ik  wilde  de  burgemeester  van  Dénia  daarom  zelf  ook  wel  eens
begroeten en hem de hand schudden. Ik zocht naar de mooie ketting die
een burgemeester meestal draagt. Helaas, ik kon hem niet vinden. Dan
maar  alle  blauwe colberts  af.  Ik  sprak een man aan met  een keurig
overhemd  en  colbert,  maar  hij  heette  Philip  en  was  niet  de
burgemeester. Om wat vrijmoediger te worden nam ik nog een glas witte
wijn en de heerlijke hapjes die voorbijkwamen liet ik mij welgevallen. Ik
zocht naar meer mannen die ook netjes gekleed waren. Geen een van
hen was de burgemeester. Na  nog  een paar wijntjes gaf ik het op en
sprak een man aan die er  gewoon uit  zag.  Mijn Engels overtrof  mijn
Spaans en we hadden een kort  maar leuk gesprek; half Spaans, half
Engels.  Ik  vertelde  waar  ik  vandaan  kwam  en  wat  onze
toekomstplannen waren.  Hij  wees mij  naar  een Spaanse man die bij
bureau buitenlandse verenigingen werkt.  Mocht ik een probleempje of
vraagje hebben dan kon ik altijd bij  hem terecht,  maar niet  voor een
kapotte wasmachine of iets van dien aard. We moesten er allebei om
lachen.
“Ik  moet  er  vandoor,  maar  leuk  om je  gesproken te  hebben,”  zei  hij
uiteindelijk. 
“Wat was je naam ook alweer,” vroeg ik nog snel omdat ik namen graag
bij een gezicht wil onthouden.
“Vincent Grimalt” zei hij en liep glimlachend weg.
Ik ging weer verder met mijn speurtocht naar de burgemeester. Het was
een  erg  gezellige  receptie,  maar  de  burgemeester  heb  ik  niet  meer
gevonden.

Bea Bouten 
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Voor meer foto’s kijkt u
op de website:

www.ntvdenia.com
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Foto’s Open Huis
staan op de 

website

www.ntvdenia.com
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De Wine Tasting Challenge 

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over deze middag en ik
voldoe natuurlijk graag aan dit verzoek. Want het moet gezegd worden,
dat de Lustrumcommissie een dikke pluim verdient voor de organisatie
van dit evenement, die wat ons betreft jaarlijks mag worden herhaald en
hoeven we er geen 45 jaar op te wachten.
We hebben met 38 deelnemers genoten van een zeer gezellige middag,
met  perfect  weer  en  goed  verzorgd  door  cateringbedrijf  Casa  Med
Cuisine (Victoria en Warren).
We begonnen met 2 soorten witte wijn, daarna een glas rosé en sloten
af met 2 soorten rode wijn.  Het was de bedoeling dat we een oordeel
over  de  geschonken  wijnen  zouden  geven,  wie  kon  er  de  duurdere
kwaliteitswijn uitpikken? 
Ook de bijbehorende hapjes waren in overvloed aanwezig en naarmate
de  middag  vorderde  werd  het,  hoe  kan  het  ook  anders,  steeds
gezelliger…. Er werd heerlijk gekletst, gegeten en gedronken en dit niet
per  se in volgorde van belangrijkheid,  want  ik kan voor  alle drie een
dikke voldoende geven. De streeftijd van 2 à 2,5 uur werd dan ook ruim
overschreden, maar dat was voor niemand een probleem. 
Wat  ik  wel  gemist  heb,  is  de  uiteindelijke  uitslag  van  de  wijnen  die
geschonken  werden  en  welke  als  beste  beoordeeld  werden,  maar
wellicht  kan  de  commissie  dit  nog  verderop  in  deze  nieuwsbrief
vermelden? Zelf  vond ik de 2e witte wijn en ook de 2e rode wijn het
lekkerst, de 1e witte wijn en de 1e rode wijn waren wat mij betreft ook
lekkere slobberwijntjes.  Eerlijk gezegd ben ik best nieuwsgierig of mijn
beoordeling bevestigd kan worden als kenner, haha! 
Al met al zoals gezegd, dikke pluim en zeker voor herhaling vatbaar.

Tot de volgende keer,
Marjan Vleeming
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Wine Tasting Challenge
Dinsdag 25 oktober 2022

Onze hartelijke dank gaat uit naar het Bestuur, de Lustrumcommissie en
leden van de NTV.  Het was een genoegen om op dinsdag 25 oktober bij
jullie te zijn.
Voor de deelnemers aan de Wine Tasting Challenge heb ik hierbij de
informatie over de wijnen.

• Nr. 1, witte wijn, Albrino, Inexplorado Rias Baixas 2021 12%. Te 
koop bij de Lidl. Deze wijn werd door de meeste deelnemers 
geprefereerd, ongeveer 65 tot 70%. De prijs is € 5,39 per fles.

• Nr. 2, witte wijn, Verdejo, Arribeno 2021 Rueda 13%. Te koop bij 
Mercadona, prijs € 1,95 per fles.

• Nr. 3, Rosé, Aldi, Fean Giner, Cinsault Grenache, een Franse rosé. 
Deze wijn was bijzonder in trek bij de deelnemers; de hele voorraad 
is schoonop gegaan! Prijs € 3,49 per fles.

• Nr 4, Rood, Reserva, Mercadona, 2017 Torre Oria, Utiel Requena, 
13%. Ook deze wijn werd door de meeste deelnemers geprefereerd,
ongeveer 65 tot 70%. De prijs per fles is € 2.90.

• Nr 5, Rood, Crianza, Campo Viejo, Rioja 2018, 13.5%. Gekocht bij 
de Lidl maar is ook bij andere supermarkten beschikbaar.  Prijs per 
fles € 5,49.

Hartelijke groeten, 
Victoria
Casa Med Cuisine

Voor meer foto’s kijk  op de website:  www.ntvdenia.com
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Met  5  tafels  was  het  erg  gezellig  bij  de  quiz,  de  vragen  waren  erg
gevarieerd en soms ook best lastig, maar ook hoorde je regelmatig OJA
dat was het.

De verzorging was goed geregeld met Hollandse kaas en worst.

Gelukkig  viel  iedereen  in  de  prijzen  met  een mooie  lange  aansteker
gesponsord door Schaich. Voor de winnaars Marie-Louise, Joke, Roy en
Harry was er  een mooie  kaars  om met  de nieuwe aansteker  aan te
steken. 
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Wandelpuzzeltocht 
vrijdag 28 oktober

In het kader  van het 45 jarige bestaan werd voor op de vrijdag een
wandeltocht  georganiseerd  door  Cor,  dit  keer  samen  met  Ben.  Niet
zoals  gewoonlijk  met  de  wandelclub  de  natuur  in  maar  een
puzzelwandeltocht door Dénia. 

Om 11.30 verzamelen bij het Rode Kruisgebouw. In groepjes van vier
werden  we  op  pad  gestuurd,  het  was  mooi  weer  en  iedereen  goed
gehumeurd.  We kwamen langs diverse leuke punten zoals de Iglesia
Antonio, door de tunnel bij het VVV gebouw, die als schuilkelder werd
gebruikt aan het eind van de burgeroorlog, Wallstreet, Captain Cook, het
pleintje van de heilige  Antonius, die je aanroept wanneer je iets kwijt
bent. In de Calle Loreta moesten wij achterhalen wat de vroeger functie
was van Hostal Loreta, dus naar binnen en vragen aan de receptionist.
De vroegere functie van het gebouw was een nonnenklooster van de
Carmelieten met  ook een meisjesschool. Een fout herkennen op een
straatnaambord op de Marques de Campo en vervolgens terug naar het
startpunt. 

Daar  aangekomen werd ons een gratis  drankje aangeboden.  Daarna
naar het restaurant waar we heerlijk hebben gegeten en werden ook de
prijzen uitgereikt.  Iedereen voelde zich winnaar want  we gingen allen
met een legpuzzel van  1000 stukjes naar huis.

Cor  en Ben,  hartelijk  bedankt  voor  de prima organisatie namens alle
deelnemers van deze prachtige dag.

Disje
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Eindfeest Lustrumweek
zaterdag 29 oktober 2022

Zaterdag 29 oktober was de dag van het eindfeest voorafgegaan door
een  week  vol  geslaagde  activiteiten.  Rond  18:15  uur  arriveerden  de
eerste gasten al en het liep snel vol in de Casa Holanda. Marcel en zijn
team hadden de bridgezaal omgetoverd tot een gezellig restaurant met
mooi ingedekte tafeltjes en het zeer uitgebreide buffet stond in al zijn
pracht en praal te wachten om aangevallen te worden. 

Nadat iedereen zijn plek in de zaal had ingenomen nam Annelies het
woord om iedereen welkom te heten en ons allen te feliciteren met ons
45-jarig  bestaan.  Ook  werd  de   Lustrumcommissie  alvast  hartelijk
bedankt voor al het werk dat het organiseren van zo’n Lustrumfeest met
zich meebrengt. 

Marcel gaf de volgorde aan welke tafel naar het buffet kon en als een
goed geoliede machine kon iedereen zijn  bord vol  scheppen met  de
heerlijke dingen die op ons lagen te wachten. 

Tussen  het  eten  door  werden  de  lotnummers  van  de  Mega  Loterij
getrokken  en  de  winnaars  konden  hun  mooie  prijzen  in  ontvangst
nemen.  Hierbij  wil  ik  de  gulle  sponsoren  hartelijk  danken  voor  hun
bijdrage. 

Willem heeft daarna de Lustrumcommissie naar voren gehaald en hun 
nogmaals bedankt voor hun bijzondere inzet en onder een luid applaus 
van de aanwezigen werd hun flessen wijn en een plant overhandigd. 

Na een voortreffelijke maaltijd was het tijd om te verkassen naar de bar
en dansvloer waar de zanger Eliezer met een gevarieerd programma de
mensen vermaakte. Er is veel gedanst en de sfeer was opperbest. Al
met al een zeer geslaagde avond en afsluiting van de Lustrumweek. Ik
wil  Marcel  en  zijn  team hartelijk  danken  voor  hun  goede  zorgen  en
heerlijke eten en ik kijk al uit naar ons 50-jarig bestaan.

De meeste  prijzen  zijn  gewonnen door  mensen  die  aanwezig  waren
maar er zijn ook een aantal prijzen voor mensen die er niet bij waren:

139, 140, 220, 236, 265, 339, 403, 407, 408, 570, 604, 610, 790. Deze
nummers staan natuurlijk ook in de Mega Loterij uitslag.

29



30



Uitslag MEGA LOTERIJ

Prijzen Sponsor Lot
5 haringen....................................Haring & Co. ....................905
Rosado.........................................Drankhandel Disglop .......831
2 schilderijtjes/sjaal......................lerares Spaans Flor ..........307
Fles Cava/sjaal............................lerares Spaans Flor ..........718
Ontbijtbonnen 2 pers....................La Luz ............................1049
Ontbijtbonnen 2 pers.  .................La Luz ..............................654
2 flessen rode wijn ......................Drankhandel Disglop .......339
2 flessen Cava ............................Drankhandel Disglop .......202
Dekbedovertrek ...........................Yorkshire Linen ................570
Dekbedovertrek ...........................Yorkhire Linen ..................868
Dinerbon menu 2 pers. ...............Cafe Bar Nou Placa .........236
Bierschilderij/onderzetters/sjaal . .Cocoon .............................139
Beatyset ......................................Cora's Nagelstudio ...........403
Bon €15,00 ..................................Arena Bar Bistro ...............770
Onderzetters/2 schilderijtjes .......Cocoon .............................529
Onderzetters/decoschilderij ........Cocoon .............................732
Wit/rosé/rood ...............................Drankhandel Disglop ......1102
Bon manicure ..............................Milenails ...........................739
Kaars en...? .................................BG Home .......................1084
Bedsprei ......................................Yorkshire Linen ...............1112
Rituals Pakket .............................De Groot schilder ...............31
Geldprijs €25,00/kistje wijn .........Schaich ............................408
Bon €25,00 ..................................Arena Bar Bistro ...............272
Dinerbon 2 pers. .........................Greenhouse .....................610
Dinerbon 2 pers. .........................Greenhouse .....................706
Wijnset ........................................Camarot verzekeringen ..1143
Dinerbon €30,00 .........................Friends ...........................1142
Kistje wijn ....................................IMED ................................853
Dinerbon dagmenu 2 pers. .........Basta ..................................17
Kistje wijn ....................................IMED ................................901
Bon boodschappen €40,00 .........Diferente ...........................480
32) Dinerbon €50,00 ...................Fuego ...............................751
Gezondheidscheck-up ................IMED ................................829
Gezondheidscheck-up ................IMED ................................407
Dinerbon rijsttafel 2 pers. ............Mapamundi ......................862
Fashion bon €50,00 ....................SC Fashion Boutique .......604
Bon €55,00 ..................................Ganesha Hair studio ........140
Dinerbon 2 pers. €70,00 .............Tenere ..............................220
Dinerbon 2 pers. €70,00 .............Tenere ..............................265
Check-up HCB twv  €500,00 ......HCB ..................................790
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700

34



 

NTV WK Pubquiz 

Vrijdag 18 november 2022
Casa open om 19:00 start om 19.:30 uur.

Inschrijven voor 16 november  bij de gastvrouw of via de e-mail naar:
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Maximaal 28  deelnemers 
Kosten € 3,00 

Doe mee met de pubquiz. 

Wij  komen  met  een  serie  (hopelijk)  leuke  vragen  op  allerlei  gebied.
Gebruikmaken van tablets of andere hulpmiddelen om op te zoeken is
verboden.   

Deelname kost drie euro per persoon en er zijn prijzen voor het beste
team en natuurlijk is er ook een poedelprijs.  

Wij gaan werken met groepen van 4 personen. Samenstelling van de
groepen gaat via loting.  

Er worden 5 ronden gespeeld. 

Geen moeilijke discussie achteraf, laten we het gezellig houden. 

Blijf hersenfit en kom !!!!! 
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

LICHTE PEER SOUFFLÉ

Benodigdheden:
►3  rijpe  peren  van  ong.  120  gr.  ►3/4  liter  water  ►25  zoetjes  ►1
vanillestokje  ►½ eetl.  ►eau de vie de poire  Williams  ►2 eidooiers  ►7
eiwitten ►20 gr. boter ►2 kommen-pan ►8 soufflébakjes 4 cm hoog en 9
cm diameter ong, ►mixer blender of staafmixer ►garde ►houten spatel. 

Verwarm de oven op 220 gr.

Schil de peren, snij in 4 stukken en haal het klokhuis eruit. Laat de boter
zacht worden, splijt het vanillestokje. Breng in een pan het water met 15
zoetjes en vanillestokje aan de kook. Kook hierin de peren ong. 15 min.
Laat ze uitlekken en pureer ze in de mixer blender of staafmixer met de
overige 10 zoetjes en  een theel. perenbrandewijn of likeur. Giet alles in
een kom en roer de 2 eidooiers erdoor.

Beboter de soufflébakjes met een kwastje vanaf het midden recht naar
boven in  verband met het  rijzen.  Klop de eiwitten tot  niet  al  te  stijve
sneeuw  (kom  goed  ontvetten  !!)  Roer  een  kwart  hiervan  door  de
perenmoes  daarna  de  rest  er  luchtig  doorheen  scheppen.  Vul  de
soufflébakjes tot net onder de rand en maak de bovenkant glad met een
mes.
Bak de souffleetjes 8 min. in de voorverwarmde oven op 220 gr. 
Serveer direct.

Eet smakelijk. 
Rien Versprille
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WILDE TUINEN
Katie Fforde
Romanr

Heerlijke  feelgood  in  de  prachtige  omgeving  van  de
Engelse Cotswolds, voor de lezers van Cathy Kelly en
Marian  Keyes.  Althea  Faraday  is  best  tevreden  met
haar  leven:  ze woont  met haar  drie  kinderen in  een
prachtig huis in de Engelse Cotswolds, met een mooie
grote tuin om haar lievelingshobby, tuinieren, op uit te
leven. Ze heeft een goede verstandhouding met haar

ex-man en ze geniet van haar baan op een lokale school.
Maar  aan  haar  rustige  leventje  komt  abrupt  een  eind  als  ze
wegens een reorganisatie ontslagen wordt, haar ex opeens op de
stoep staat omdat hij haar maar niet kan vergeten en haar zusje
aankondigt dat ze zwanger is en voor onbepaalde tijd bij haar in
wil trekken. Bovendien krijgt ze elke keer hartkloppingen als ze
haar buurman, een bekende tuinarchitect, ontmoet en laat hij nou
net meedoen aan een beroemde wedstrijd voor tuinontwerpers,
waarvoor Althea ook haar droomtuin mag ontwerpen… 

DE MISLEIDING
Charlotte Link
Thriller

Het Duitse echtpaar Laura en Peter Simon bezit een
vakantiehuis  in  de  Provence.  Peter  reist  regelmatig
alleen naar Zuid-Frankrijk om er met zijn beste vriend
een zeiltocht  te maken. Ook op deze oktober  avond
krijgt  Laura weer een telefoontje van Peter dat hij  is
gearriveerd.  Maar  naderhand  blijkt  dat  zijn  laatste
levensteken te zijn geweest. Laura pakt haar koffers en

vertrekt naar de Provence. 
1/2
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DE MISLEIDING (vervolg)
Wanhopig  probeert  ze  te  achterhalen  waar  haar  man voor  het
laatst is gezien. Bij haar naspeuringen stuit ze op onwaarheden en
moet ze erkennen dat Peter niet degene was voor wie ze hem
hield.  Als  Laura  hoort  dat  er  twee  gruwelijke  moorden  zijn
gepleegd, slaat de angst haar om het hart.

DE GRAFFITIMOORDEN
Wouter Dehairs
Thriller

Kort nadat privédetective Keller Brik aan zijn zoektocht
naar  een  verdwenen  topambtenaar  begint,  duikt  het
lichaam van de man op. Het verminkte lijk bevindt zich
opgehangen  in  een  loods,  vlak  voor  een
graffititekening van datzelfde tafereel. Met tegenzin en
vrezend voor zijn eigen leven zet Brik zijn onderzoek
voort.

Ondertussen  vindt  er  een  tweede  moord  met  dezelfde  modus
operandi plaats, ditmaal op een topadvocaat. Alleen verscheen de
muurschildering een dag eerder op een andere plek in de stad.
Wanneer nog een derde tekening opduikt en Brik de persoon erop
herkent, start een race tegen de klok die maar op twee manieren
kan  eindigen:  met  het  vinden  van  de  seriemoordenaar  of  een
derde lijk.

Deze maand is de bibliotheek open op 9 en
23 november tussen 11:00 en 12:30 uur.
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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

r  edactie@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

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.

45

mailto:levebreda@gmail.com
mailto:theadeboermajenburg@gmail.com
mailto:theadeboermajenburg@gmail.com
mailto:theadeboermajenburg@gmail.com
mailto:wgpakvis@gmail.com


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  

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

24 / 26...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
28...............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.
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