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Van de voorzitter

Beste Leden,

De tijd vliegt voorbij, we hadden nog zo lang het lekkere zonnetje en
aangename temperaturen.  Terugkijkend naar  deze maand waren er
ook weer veel activiteiten. 

De leden die dit allemaal voor ons organiseren zijn we zeer dankbaar. 

Er wordt wel eens gezegd, de liefde gaat door de maag en dat is waar,
de paella had gretig aftrek, Zo ook de erwtensoep was weer heerlijk en
ook die was zeer in trek. Al wat deze activiteiten hebben opgebracht
gaan naar de bewoners van het verzorgingshuis Santa Lucia. 

Ook  de  Schuimkoppen  en  de  bridge  hebben  bijgedragen  om  het
Sinterklaasfeest voor de bewoners te verwezenlijken zodat Sint en Piet
de cadeautjes elk jaar weer kunnen komen brengen. Een lid van onze
vereniging  heeft  zelfs  stola's  gehaakt  voor  de  dames  van  het
verzorgingshuis. 

Deze maand hadden we verdrietig nieuws, een zeer gewaardeerd lid
van  vereniging  is  overleden.  Rien verzorgde  in  de  Nieuwsbrief  de
recepten  rubriek;  hij  had  als  kok  van  een  sterrenrestaurant  veel
ervaring. Ook heeft  hij vaak bij ons in de keuken gestaan om ons te
verwennen met heerlijke gerechten. We hebben hem herdacht samen
met zijn dochter en alle vrienden in de Casa Holanda. 

We gaan nu een nieuwe maand tegemoet, waarbij het zeker genieten
wordt van de activiteiten die  voor ons worden georganiseerd tijdens
deze  mooie  periode met  de  Kerstsfeer,  Oud  en  Nieuw,  de
nieuwjaarsreceptie en de eigen gebakken oliebollen. We zijn blij met
iedereen die dit alles organiseren.

Namens  het  Bestuur  wens  ik  iedereen  Fijne  Kerstdagen  en  een
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

De Lustrum activiteiten zijn voorbij en het bestuur
is van mening dat wij terug kunnen kijken op een
zeer  geslaagde  week.  De  Lustrum  commissie  heeft  het  geweldig
gedaan en het bestuur en zeker ook onze penningmeester zijn zeer
tevreden  en  willen  hier  nogmaals  iedereen  die  zich  heeft  ingezet
bedanken. 

Op bestuurlijk vlak heten wij Hennie de Winter welkom die ons team
komt versterken. Welkom Hennie, wij kunnen je hulp goed gebruiken.

In  onze  laatste  vergadering  is  vastgesteld  dat  het  voor  een  aantal
leden niet duidelijk is wat de regels zijn ten aanzien van het roken op
het terras en het meenemen van honden naar de Casa. De regel voor
het roken is dat er op het terras alleen gerookt mag worden aan de
laatste  tafels  op het  terras  (bij  de achtermuur).  Een uitzondering is
gemaakt voor de vrijwilligers achter de bar die het tafeltje naast de bar
mogen gebruiken zodat ze, als iemand iets wil bestellen, meteen ter
plekke zijn. Het is dus niet toegestaan erbij te gaan zitten roken als u
geen  bardienst  heeft.  Mocht  iemand  het  niet  prettig  vinden  om
achteraan het terras te gaan zitten om te roken dan dient u dit buiten
de Casa Holanda te doen. 

Wat betreft het meenemen van honden, zijn de regels die uitgelegd zijn
in een e-mail begin dit jaar, niet veranderd. Het gaat hier vooral om het
in  de  weg  lopen  en  liggen  op  plaatsen  waar  onze  leden  moeten
kunnen lopen en het  doen van hun behoefte op het  terrein van de
NTV.  Wij  willen alle  leden die  met  en hond komen vragen om hun
verantwoordelijkheid voor hun viervoeters te nemen en te zorgen dat
hun hond geen overlast bezorgd aan de andere leden. Als u samen
met uw hond naar de NTV komt zorg dan dat uw hond bij u in de buurt
blijft en laat haar/hem op tijd (niet in de Casa, op het terras en de jeu
de boules banen) uit. Als er toch een ongelukje mocht plaats vinden
ruim dit dan zelf op en maak het goed schoon. Wij als bestuur willen
het meenemen van honden zeker niet verbieden en dit  zal ook niet
nodig  zijn  als  eenieder  van  u  zijn  verantwoordelijkheid  neemt  en
rekening houdt met een ander. Wij rekenen op uw medewerking en
begrip. 

Wij wensen alle leden alvast goede feestdagen toe en een gelukkig
2023.

Het Bestuur
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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

7 dec  Bibliotheek 11:00 – 12:30
15 dec  Kerststukjes maken
16 dec  Kerstquiz
21 dec  Kerstmarkt
21 dec  Bibliotheek 11:00 – 12:30
26 dec  Kerstlunch
31 dec  Oliebollenverkoop
1 jan  Nieuwjaarsreceptie  

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.

Arie van Heezik Joost Boerdam
Aline Wiessenberg Simonne Boerdam
Ylone Veldhuijs Frits Essink
Seline Veldhuijs Joke den Hartog
Mick Gijzenmijter Dolf den Hartog
Anneke Gijzenmijter Hennie den Hartog

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

Bij de voorplaat

Door  de  inzet  van  Alice  Diephuis  kunnen  straks  alle vrouwelijke
bewoners van het verzorgingshuis Santa Lucia zich warmen aan de
stola, die Alice gedurende twee maanden noeste arbeid heeft gehaakt.
Deze stolaas werden tijdens het Sinterklaas bezoek aan Santa Lucia
uitgereikt.

In deze Nieuwsbrief aandacht voor:

– Vernieuwen paspoort of identiteitskaart

– Gemeenteraadsverkiezingen in Spanje mei 2023

– Voorkomen van bankfraude

Fijne feestdagen,

Redactie Nieuwsbrief NTV Dénia

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

januari 2023 28 december 4 januari (op de website)

De papieren versie komt een week later beschikbaar.

februari 2023 25 januari 1 februari

maart 2023 22 februari 1 maart

Feestdagen Spanje in december

dinsdag 6 december Dag van de Grondwet
donderdag 8 december Onbevlekte Ontvangenis van Maria
zondag 25 december Kerstmis 
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Nieuw 
Bestuurslid

a.i.

Hennie de Winter

Ruim een jaar ben ik lid van deze mooie vereniging waar ik met veel
plezier meedoe met diverse activiteiten. 

Toen een paar weken geleden onze voorzitter, Annelies Akkerman, mij
uitnodigde voor een gesprek waarin zij mij vroeg om plaats te nemen
binnen het bestuur, heb ik daar niet zo heel lang, een weekje, over na
hoeven te denken. 

En  zo  gebeurde  het  dat  ik  tijdens  de  bestuursvergadering  van  24
november  officieel  als  interim  bestuurslid  deel  uit  maak  van  het
bestuur.  Ik  heb  dit  gedaan  om  dat  ik  in  Nederland  jarenlang
bestuurlijke  functies  binnen  het  verenigingsleven  heb  vervuld.  Het
werken voor  een vereniging heb ik altijd  als dankbaar  en belangrijk
werk gevonden. 

Wie ben ik eigenlijk, meer dan  een lid van het klaverjassen en sinds
twee keer ook jeu de boules gespeeld 

Ik, Hennie de Winter, ben geboren en getogen in de oudste stad van
Nederland,  Nijmegen.  Daarna  tijdens  mijn  werkzame  leven  nog  in
diverse andere plaatsen gewoond. In 2001 hebben wij de stap naar
Spanje gemaakt en hebben toen een  grondstuk in Lliber gekocht en
daar  een huis op gebouwd dat  wij  de eerste jaren als vakantiehuis
hebben gebruikt en vanaf 2007 zijn wij daar definitief gaan wonen. Vier
jaar geleden zijn wij naar Dénia verhuisd waar wij nu met veel plezier
wonen. 

Door deel te nemen aan het bestuur hoop ik een steentje te kunnen
bijdragen aan de toekomst van onze vereniging.

Groet, 

Hennie
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KERSTSTUKJES maken

15 december 2922

Op 15 december  is er een workshop kerststukjes maken in de Casa
Holanda, die begeleid wordt door Petra van Kalsbeek. Er is plaats voor
maximaal 15 personen en u kunt zich opgeven t/m 12 december.
We beginnen om 14.00 uur en gevraagd wordt om zelf wat groen uit
de tuin, een mesje en een schaar mee te nemen. 
De bijdrage is € 7,50 voor leden; niet-leden betalen € 10.00.

Graag opgeven bij de gastvrouw of via de e-mail: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com 

KERSTMARKT 

21 december 2022

Op woensdag 21 december kunt u tijdens de inloop  onze kerstmarkt
bezoeken op de Casa Holanda. 
Ook zal er die dag weer rookworst met zuurkool verkocht worden en
natuurlijk maakt Henk weer zijn heerlijke glühwein.
Heeft u interesse om uw spullen te verkopen tijdens de kerstmarkt? 
Geef dit dan uiterlijk 15 december door aan iemand van de 
evenementencommissie of mail naar: 
evenementenbestuur@ntvdenia.com

17

mailto:evenementenbestuur@ntvdenia.com
mailto:evenementenbestuur@ntvdenia.com


18



KERSTLUNCH

26 december 2022

Op maandag 26 december organiseren wij een lekkere kerstlunch. U
kunt genieten van een 4-gangen lunch. 
Om 14.00 uur zal de Casa Holanda open gaan en rond 14.30 uur zal 
het eten opgediend worden.
De kosten voor leden zijn € 12,50 en voor niet leden € 15,00
Graag uiterlijk  maandag 12 december  opgeven bij  de evenementen
commissie of mail naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com 
Wilt u hierbij ook doorgeven of u bepaalde producten niet eet of niet
mag.

OLIEBOLLEN en  APPELFLAPPEN

31 december 2022

En  natuurlijk  zullen  we  ook  dit  jaar  op  31  december  oliebollen  en
appelflappen verkopen.
Kosten: 1 oliebol € 1,00 

10 oliebollen € 8,50;
1 appelflap € 1,00 

De prijzen zijn nog hetzelfde als vorig jaar! De opbrengst is bestemd 
voor de goede doelen.
Afhalen kan op zaterdag 31 december vanaf 11.00 uur in de Casa 
Holanda.

Graag uw bestelling voor 25 december doorgeven bij:
• de evenementencommissie of 
• mail naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com 
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NIEUWJAARSRECEPTIE

Op.1 januari willen wij met u graag een toost
uitbrengen op het Nieuwe Jaar. 

De Casa Holanda zal geopend zijn voor een
hapje en een drankje van 16.00 tot 18.00 uur.

PAELLA

Op  woensdag  23  november  was  het
weer zover, er was weer paella!!

Vanaf  een uur  of  11 in  de ochtend zijn
Henk,  Hanny  en Hans  bezig geweest
met  het  maken  van  de  paella  en  het
resultaat was niet alleen mooi om te zien
maar ook lekker.

Het was een geslaagde middag waarvan de opbrengst van de paella
naar Santa Lucia gaat.

Kim
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NTV KERSTQUIZ

Vrijdag 16 december

Zaal open 19 uur aanvang 19.30 uur

Opgeven is mogelijk t/m 14 december via de e-mail 
evenementenbestuur@ntvdenia.com of via de gastvrouw 

Doe mee met de Kerstquiz.  Wij  komen met  leuke vragen rond het
thema Kerst  in  de breedste  zin  van het  woord.  Gebruikmaken van
tablets  en/of  ander  hulpmiddel  om  antwoorden  op  te  zoeken  is
verboden.  

Deelname kost slechts € 3,00 per persoon en er zijn  leuke prijzen voor
het winnende team en natuurlijk een poedelprijs. 

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

De opzet van deze pubquiz is anders dan de voorgaande,  dit keer
met beeld en geluid. 

Ook  bij  deze  Kerstquiz  willen  wij  geen  gezeur  achteraf  over  de
juistheid van de vragen en de vooraf vastgelegde antwoorden.

Positieve feedback is natuurlijk altijd welkom. 

Jan Spoor

Test uw kerstkennis

en

kom

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hallo Wandelaars.

Op 13 maart  2020 heb ik  noodgedwongen de wandeltocht  afgelast
i.v.m. met de op dat moment begonnen Corona pandemie. Wij konden
pas weer gaan wandelen in januari 2022.

De wandelaars waren ook weer aanwezig, vooral de wintergasten en
de  eerste  maanden  ging  het  goed.  In  maart  gingen  al  diverse
wintergasten weer terug en dus nam het aantal deelnemers sterk af.
Het gevolg was dat ik met een of twee deelnemers de wandeling zou
moeten  maken.  Dit  was  voor  mij  het  sein  om  op  te  houden  met
wandelen voor dat seizoen.

Het huidige seizoen ben ik niet meer van start  gegaan vanwege de
ervaring in het voorjaar. Tevens heb ik voor mij zelf besloten er mee op
te houden. Dit ook in verband met mijn leeftijd en gezondheid.

Vaak  heb  ik  via  de  Nieuwsbrief  gevraagd  om  een  opvolger  maar
helaas is deze niet gekomen. Mocht deze alsnog komen zal ik hem of
haar  alle  medewerking  geven  en  ook  informeren  over  de  diverse
wandelingen.

Voor de NTV vind ik het  bijzonder jammer dat de wandelclub moet op
houden te bestaan.  TENZIJ  ??????

De wandelingen zijn gedurende 30 jaar verzorgd door Chris Ooms en

de laatste 8 jaar eerst samen met Charles Wijnekus en de laatste jaren

door mij alleen.

Ik heb het altijd met plezier gedaan; helaas aan alles komt een eind
maar soms is de redding nabij.

Groeten Cor 
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Gemeenteraadsverkiezingen
 in Spanje 
28 mei 2023

Wie mag er stemmen?
Spanjaarden, burgers van lidstaten van de Europese Unie en van 
landen met een akkoord.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te mogen 
stemmen?

• Meerderjarig zijn (18 jaar) op de dag van de stemming.
• Niet illegaal zijn
• Niet uitgesloten zijn van actief kiesrecht 
• Ingezetene van Spanje zijn en ingeschreven zijn in de 

gemeente van woonplaats 
• De intentie tot stemmen hebben medegedeeld en ingeschreven

zijn in het kiezersregister.

De inschrijvingstermijn voor ingezetenen van de Europese Unie eindigt
op 30 januari 2023

Welke procedure moeten de Europese burgers volgen om te kunnen 
stemmen?
INDIEN ZE HUN WIL OM TE STEMMEN AL HEBBEN AANGEGEVEN
BIJ  EERDERE  VERKIEZINGEN  en  ze  in  dezelfde  gemeente
geregistreerd  staan  HOEVEN  ze  NIETS  te  doen,  aangezien  ze
ingeschreven blijven in het kiezersregister.

INDIEN ZE INGESCHREVEN ZIJN MAAR NIET EERDER HUN WIL
OM TE STEMMEN HEBBEN AANGEGEVEN, moeten ze een formele
verklaring afleggen van de wil om het stemrecht uit te oefenen door er
een in te vullen bij de gemeente waar ze geregistreerd staan of via
internet.

INDIEN ZE  INGEZETENE  VAN  SPANJE  ZIJN,  MAAR  NOG  NIET
INGESCHREVEN ZIJN, moeten ze naar de gemeente van de plaats
van vestiging gaan om zich in te  schrijven en nadien de wil  om te
stemmen aangeven.

Bron: Diputacion Alicante
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Aanvraag paspoorten

 in La Nucía 
27 februari 2023 – 3 maart 2023

Geachte voorzitter / bestuurslid,

Hierbij  informeer  ik  u  dat  tussen  27 februari  en  3  maart  2023 een
delegatie van de Nederlandse Ambassade in La Nucía aanwezig zal
zijn voor het verwerken van aanvragen van Nederlandse paspoorten
en ID-kaarten. Bijgaand stuur ik u de communicatie daarvoor van de
Nederlandse  Ambassade.  Daarop  staan  de  instructies  voor  de
aanmelding vermeld. Ik verzoek u deze onder uw leden te verspreiden.

De aanvraag  is  in  principe  bedoeld  voor  personen  die  zich  niet  of
moeilijk  maar  Madrid  kunnen  verplaatsten.  In  de  laatste  jaren  is
gebleken dat er een groot aantal aanvragen verwerkt kan worden. 

De aanmelding start op 30 januari 2023 aanstaande EXCLUSIEF VIA
HET  AANMELDINGSFORMULIER  VAN  DE  AMBASSADE op  de
website van het  ministerie van Buitenlandse Zaken via de volgende
link:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-kaart/buitenland/paspo
ort-spanje. 

Op 30 januari 2023 zal de speciale aanmelding daarvoor verschijnen. 

Als Honorair Consul heb ik geen invloed op de inschrijving op deze
lijst.  Het  is  dan  ook  zinloos  als  mensen  mij  daarvoor  gaan
aanschrijven.

Bij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de Ambassade het recht
voor om voorrang te verlenen aan personen die niet persoonlijk naar
Madrid kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Erik de Haan
Honorair Consul
 

Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden

Nederlands Business Centrum Spanje| Calle Benlliure, 2 

03530 La Nucía Alicante |Spain

www.nederlanderswereldwijd.nl
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Herdenkingsdienst Rien Versprille
16 november 2022

Op 16 november 2022 is er een herdenkingsdienst gehouden in de 
Casa Holanda om afscheid te nemen van Rien Versprille.
Velen uit zijn vrienden- en kenniskring waren aanwezig, waaronder de 
leden van de NTV, de zangers van de Schuimkoppen en leden van de 
Interkerkelijke Gemeente Dénia.
In tegenwoordigheid van zijn dochter Antoinetta hebben een aantal 
sprekers herinneringen opgehaald over wat Rien heeft betekend niet 
alleen voor hen maar ook voor zijn omgeving.
De dominee, Paul Saraber, hield een afscheidsrede en het 
Zeemanskoor De Schuimkoppen Dénia zongen het toepasselijke lied 
Farewell Shanty.
Tot slot heeft Antoinetta iedereen bedankt voor alle hulp onder deze 
bijzondere omstandigheden.
Het was een mooi en waardig afscheid van een bijzondere man.
Redactie

Deze maand geen boekbesprekingen.

Deze maand is de bibliotheek open op 7 en 21 december tussen 11:00
en 12:30 uur.
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TRAM naar Alicante

Eindelijk  komt  na zes  jaar  de TRAM,  voorheen `trenet`,  terug naar
Dénia.

FGV  (Ferrocarrils  de  la  Generalitat  Valenciana)  is  in  november
begonnen het spoorwegsysteem tussen Gata en Dénia te testen. De
verwachting is dat eind dit jaar of begin volgend jaar de reizigers van
lijn  9  naar  Alicante  gebruik  kunnen  maken.  Voorlopig  zal  er  in
Benidorm nog moeten worden overgestapt, omdat enkele bruggen nog
niet geschikt zijn voor de nieuwe TRAM.

Op 27 juli 2016 was de laatste trein vertrokken uit Dénia naar Alicante
en  had  Dénia  sinds  een  eeuw  geen  spoorverbinding  meer.  Het
spoornet voldeed niet meer aan de minimale veiligheidsnormen. Sinds
die tijd wordt het traject afgelegd met de autobus.

De  slagbomen  zullen  weer  naar  beneden  gaan  bij  La  Xara,  Joan
Fuster  en  Metge  Manuel  Vallalta.  En  natuurlijk,  aangezien  de
weggebruikers niet  aan deze nieuwe situatie gewend zijn zullen het
FGV-personeel en de Lokale Politie bij de kruisingen tussen het tram-
en  wegverkeer  aanwezig  zijn  om  alle  veiligheidsmaatregelen  te
garanderen.

Het wachten is nu op de spoorverbinding tussen de Marina Alta en
Gandía zodat ook Valencia per spoor te bereiken zal zijn. President
Puig  heeft  aangekondigd  dat  de  Valenciaanse  regering  zelf  de
treinverbinding tussen Dénia en Valencia zal laten uitvoeren. 

Bron: La Marina Plaza

33



                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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KLAVERJASSEN

Helaas  hebben  we  deze  maand  afscheid  moeten
nemen van een trouw lid van de klaverjas, onze Rien Versprille. We
zullen hem zeker missen. Een kleine toespraak naar zijn dochter van
mij  namens  de  klaverjasclub  was  zeker  op  zijn  plaats  op  de
herdenkingsbijeenkomst. 

Op  vrijdag  25  november  een  etentje  georganiseerd  voor  de
klaverjasclub en de skipbospelers met partners. In totaal 23 personen.
Het was erg smakelijk en gezellig. Deze maand een bezetting van 4, 5
en zelfs 6 tafels. Het blijft een gezellig gebeuren. 

Tot volgende maand, dit is dan de laatste maand van het jaar 2022.

Hasta la próxima vez.

Vera

Petra Leo Leo

Jan Willem en Joke Etentje
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Sinterklaas
bezoekt 

Residencia Santa Lucia

Vandaag,  2  december,  was  het  weer  groot  feest  in  de  Residencia.
Vanaf  11.00 uur zaten 113 bewoners vol verwachting klaar in de grote
zaal.  De  Nederlandse  Sinterklaasliedjes  schalden  door  de  zaal,  de
mensen klapten mee en het is dan een genot om deze mensen zo blij
te zien.

Dan  komt  Sinterklaas  met  zijn  3  Zwarte  Pieten  binnen  onder  luid
gejuich  met  name  van  de  verzorgsters.  Een  voor  een  worden  de
bewoners bij Sinterklaas geroepen.

De dames kregen een prachtige gehaakte omslagdoek om die Alice
Diephuis  gemaakt  had  voor  alle  dames,  in  totaal  75  stuks  en  in
verschillende kleuren; dit werd zeer gewaardeerd door de bewoners.

Zo  was  er  ook  voor  iedereen  nog  een  tasje  met  een  aantal
toiletartikelen. 

Voor het  personeel waren er de traditionele loten voor de El Gordo
kerstloterij.  Nu  maar  hopen  dat  de  hoofdprijs  op  een  van  deze
nummers valt.

De cadeaus zijn gekocht met de opbrengst van de vele acties die er
gedaan zijn bij de NTV, denk onder meer aan de verkoop van de paella
en de erwtensoep. Ook  de Schuimkoppen hebben dit jaar nog  een
substantiële geldelijke bijdrage gegeven en is  er  bij  de Bridge Club
een collecte gehouden. 

De Sint is met zijn Pieten vertrokken naar Nederland. Voordat ze daar
arriveren zullen de Pieten zich nog een beetje moeten wassen, want
ze waren zo zwart als roet.

Annemieke Maas
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We  gaan  Nederland  lessen  frauderen  geven.  Dat  klinkt  in  eerste
instantie  misschien  raar,  maar  het  is  een  opvallende  en  leerzame
manier om fraude te leren herkennen en te voorkomen.
En iedereen mag meedoen met de lessen. We geven 10 lessen gratis
weg op www.  zowerktfraude.nl  . De lessen kun je daarnaast ontdekken
via de podcasts en online video’s op deze website. Deel de lessen ook
gerust met jouw familie, vrienden en collega’s.

Herken en voorkom fraude.
Deze  website  is  een  initiatief  van  de  Nederlandse  Vereniging  van
Banken (NVB) en de gezamenlijke banken.  De website hoort  bij  de
campagne ‘Frauderen, zo werkt het!’ dat door de NVB is ontwikkeld
om Nederlanders bewust te maken van hoe fraude werkt en hoe je je
ertegen kunt beschermen.

Waarom komt (online) oplichting zo veel voor? 
We doen steeds meer zaken online. Boodschappen, belastingaangifte
etc.  We  verkopen  onze  2e  hands  spullen  niet  meer  op  een
rommelmarkt maar via Marktplaats of Vinted. Het heeft ons leven in
veel opzichten een stuk makkelijker gemaakt maar het betekent ook
dat we niet vreemd opkijken als we een bericht ontvangen van een
instantie  zoals  een  bank  of  de  Belastingdienst  via  e-mail,  sms,
WhatsApp  of  andere  sociale  media.  Criminelen  spelen  op  deze
ontwikkeling in en maken zelf  berichten zogenaamd van de bank of
een  bekende.  Dit  zijn  vaak  goed  geschreven  en  overtuigende
berichten. Criminelen weten vaak veel over je door wat ze online en op
social media hebben verzameld.

Waarom trappen nog steeds zoveel mensen erin? 
Oplichters  maken  gebruik  van  eigenschappen  die  we  als  mens
allemaal  hebben,  zoals  nieuwsgierigheid,  angst,  hebzucht  en
vertrouwen. Ze spelen daarbij in op de actualiteit, maken misbruik van
opgebouwd  vertrouwen  en  creëren  urgentie  met  tijdsdruk.  Dit  zijn
manipulatie patronen die je kunt leren herkennen.  Oplichters maken
gebruik  van  slinkse  trucs  waardoor  fraude  dus  echt  iedereen  kan
overkomen.

1/2
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Waarom komt de NVB met deze training? 
De  stijgende  fraudecijfers  door  nieuwe  trucs  van  criminelen  zorgt
ervoor dat het steeds lastiger wordt om fraude op tijd te herkennen en
daarmee te voorkomen. Deze training bevat opvallende lessen waarbij
we  Nederland  een  inkijkje  geven  in  de  diverse  werkwijzen  van
fraudeurs. Het is daarmee een leerzame campagne, want door middel
van  voorbeelden  word  je  aan  het  denken  gezet  hoe  een  fraudeur
handelt  en  werkt.  En  heel  belangrijk,  wat  jij  zelf  tegen  fraude  kunt
doen.  Elke  les  leert  je  om  fraude  te  herkennen  en  daarmee  te
voorkomen. 

 Ga voor de lessen naar:    https://zowerktfraude.nl/lessen/
 
Les 1 Als sluwe fraudeur snel geld verdienen met een nepshop 
Les 2 Hoe vis je als fraudeur naar bankgegevens?
Les 3 Hoe vang je als fraudeur snel geld? 
Les 4 Als fraudeur geld verdienen via een appje
Les 5 Hoe bel en bedonder je als fraudeur?
Les 6 Als fraudeur langs de deur.
Les 7 Hoe was je als fraudeur zwart geld wit?
Les 8 Er was eens… een cryptofraudeur 
Les 9 Aan de slag als gehaaide investeringsfraudeur?
Les 10 Op slinkse wijze harten stelen als datingfraudeur? 

Waar vind ik meer informatie?

Voor vragen over veilig bankieren bij jouw eigen bank, kun je terecht
op de website van jouw bank. 

Op het gezamenlijk voorlichtingsplatform van banken over fraude en
veiligheid,  www.veiligbankieren.nl,  vind  je  meer  informatie  over  dit
onderwerp.

Fraudehelpdesk
Meld fraude bij  de Fraudehelpdesk.  Fraudehelpdesk is  de nationale
helpdesk voor vragen en meldingen over fraude. De Fraudehelpdesk
gebruikt die meldingen voor advies aan slachtoffers van fraude en om
anderen te waarschuwen.

2/2
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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 Vacature

Kerstprogramma 2022 in Dénia

Na de Corona periode zijn de kerstactiviteiten dit 
jaar weer volledig teruggekeerd in Dénia.

Volledige programma beschikbaar op de website:

www.denia.com/nl/programacion-navidad-denia/

3–8 dec Kerstmarkt, Marques de Campo
10 dec 17.30 Nacht van het Licht, centrum Dénia
23 dec 17.30 Intocht Kerstman, Marques de Campo
31 dec 23.30 Oudjaar viering, La Via 
3 jan 18.00 Intocht Driekoningen, Marques de Campo
5 jan 18.00 Parade Driekoningen, La Via en Marques de Campo
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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  

december / januari........Alfred Bronswijk uit Deventer

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

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