
januari 2023

   Nederlandstalige Vereniging voor Dénia en Omstreken



2



januari 2023
46e jaargang nr. 1

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 € 60,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 15,00 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
secretaris@ntvdenia.com

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

Lid a.i. Hennie de Winter.....651 720 866  

 ................................
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Van de voorzitter

Beste Leden,

Het is het einde van het jaar en om mijn voorwoord te beginnen wil ik
allereerst alle lezers een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar wensen. 

Het  gaat  goed met  onze vereniging,  steeds meer  geïnteresseerden
komen bij ons op de woensdagmorgen kennismaken. 

Na de tijd dat we op ons zelf waren aangewezen vinden we het weer
prettig om samen activiteiten te ondernemen. Wanneer je hier nog niet
lang woont is het natuurlijk ook fijn om geïnformeerd te worden over
het wel en wee van het verblijf in Spanje. 

Onze kerstlunch, die geweldig was verzorgd, was ook heel smaakvol
en gezellig. De Casa Holanda zag er mooi uit en het is leuk om samen
te zijn met Kerst. We willen die leden hartelijk danken voor de inzet in
de keuken om met deze speciale dagen voor ons klaar te staan. 

Na  de  lunch  werd  er  al  weer  gedacht  aan  de  oliebollen  en  de
appelflappen. Ook hier komen leden in actie die al om half vier in de
ochtend  in  de  Casa  Holanda  staan  om  ons  te  verwennen  met  de
oliebollen en de appelflappen. 

De  maand  december  is  altijd  een  drukke  maand  maar  met  veel
gezelligheid. 

Nu  op  naar  de  maand  januari,  we  gaan  proberen  om  lezingen  te
verzorgen. En wie weet wat de evenementencommissie voor ons in
petto heeft. 

We gaan door om het samen het interessant en plezierig te maken. 

Wel is het belangrijk dat we het samen doen, dus wie wil naar voren
komen om te helpen. 

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

Als ik dit schrijf is het woensdag 28 december en zit het jaar 2022 er
bijna op. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar doe ik dit met een goed
gevoel. Er zijn weer de nodige leuke activiteiten georganiseerd door de
evenementencommissie en de clubleiders die over het algemeen goed
zijn bezocht en ook de respons van de deelnemers was zeer positief.

Ook de Lustrum commissie heeft iets neergezet waar zij erg trots op
mogen zijn. De organisatie was perfect en zij hebben ervoor gezorgd
dat de NTV haar 45-jarig bestaan in stijl heeft kunnen vieren. 

Het bestuur heeft een druk jaar achter de rug en is blij dat Hennie de
Winter erbij  is  gekomen om ons te helpen.  Het  aantal  leden neemt
langzaam  toe  en  er  is  gelukkig  ook  een  kleine  toename  bij  de
vrijwilligers (maar er zijn nog steeds meer vrijwilligers nodig aangezien
er nog steeds erg veel wordt gevraagd van een kleine vaste groep die
zwaar wordt belast). Dus als u ook iets voor onze vereniging wil doen,
laat ons dit dan weten. 

Als u dit leest is het al 2023 en ik wil u vriendelijk helpen herinneren,
dat als u dit nog niet gedaan heeft, u uw contributie van 60 euro zo
snel mogelijk betaald. Het runnen van de NTV kost nu eenmaal veel
geld  en  de  contributie  is  een  belangrijk  deel  waarmee wij  dit  alles
kunnen bekostigen. Graag wil ik afsluiten met het bedanken van de
mensen die, op wat voor manier dan ook, onze club het afgelopen jaar
hebben geholpen en ik wens alle leden een goed en gezond 2023 toe.

Met vriendelijke groet,

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

4 jan  Bibliotheek 11.00 – 12.30
9 jan  NTV gemengd zangkoor 10:30

12 jan  Lezing euthanasie 16.00
13 jan  Geocaching 11.00
18 jan  Bibliotheek 11.00 – 12.30
20 jan  Excursie kaarsenfabriek 11.30

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.

Yvon Degen
Rob Degen

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

februari 2023 25 januari 1 februari

maart 2023 22 februari 1 maart

Feestdagen Spanje in januari
vrijdag 6 jan Driekoningen

REIZEN
Onze  adverteerder  Deni  Sun  Travel  gaat in
samenwerking  met  verenigingen  in  de  regio
reizen organiseren en daar willen wij als NTV
ook actief aan meedoen. 
Samen met Cor van den Arend gaan we kijken
hoe dit voor onze vereniging kan gaan werken.
Hieronder staan twee voorstellen.
Annelies Akkerman. 

Dagbustocht zaterdag 22 april 2023
Moros y Christianos de Alcoy

Inclusief  een  lunch  en  zitplaats  tijdens  het
festival, kosten ongeveer € 80,00. Confirmatie
in februari (nog enkele plaatsen beschikbaar).

3 a 4 dagen busreis naar Sevilla
Binnenkort worden de details bekend gemaakt.

We zijn benieuwd naar jullie reacties om samen op reis te gaan en
wellicht heeft een van jullie nog meer ideeën. Laat het ons weten en
neem dan contact op met Cor of Annelies.
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START ZANGKOOR NTV

Wie doet er meer? 

Beste leden,

Het  is  zover  dat  we  een  gemengd  zangkoor  kunnen  starten.  Een
ervaren dirigente, Karin ten Cate, is bereid gevonden om binnen de
vereniging de leiding te nemen voor  de oprichting van het  koor.  Zij
heeft  meerdere zangkoren in Nederland gedirigeerd en zal het koor
dirigeren en muzikaal ondersteunen met behulp van een keyboard.

De  eerste  bijeenkomst  zal  op  9  januari  om  10.30  uur  in  de  Casa
Holanda  worden  begonnen.  Dit  is  een  introductieles  en  is  gratis.
Tijdens deze bijeenkomst zult u nader worden geïnformeerd over de
gang van zaken.

Muziek is een universele taal en iedereen kan zich hierbij thuisvoelen.
Het geeft u een goed gevoel en voldoening om samen tot iets moois te
komen. 
Zeg nu niet bij  voorbaat dat  u niet  kan zingen maar probeert  u het
eens samen met de anderen uit; u zult verrast worden.

U kunt zich aanmelden bij  onze voorzitter Annelies en mocht u nog
vragen hebben schroom niet om deze naar voren te brengen.

We zien u graag 9 januari komen,
Annelies Akkerman 
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Allereerst  willen  we  melden  dat  Ben  Jacobs  heeft  besloten  om  te
stoppen bij de evenementencommissie. Erg jammer maar bij deze heel
erg bedankt voor je inzet. 

We zijn nu nog met 3 personen over en zijn dus echt op zoek naar
nieuwe enthousiaste leden die zich graag willen inzetten en helpen bij
de evenementen.

Na  een  gezellige  drukke  decembermaand  gaan  we  gewoon  weer
verder met het organiseren van leuke activiteiten in de maand januari.

We  starten  met  een  lezing  van  Astrid  ten  Zeldam  van  HCB  over
euthanasie en verzekeringen. Dit zal zijn op donderdag 12 januari om
16.00 uur.

Inschrijven kan t/m 11 januari.

Op vrijdag 20 januari zullen we een bezoek gaan brengen aan een
kaarsenfabriek in Beniarbeig. Om 11.30 zullen we verzamelen bij de
Casa  waar  vanuit  we  dan  gezamenlijk  met  eigen  auto’s  naar  de
kaarsenfabriek  vertrekken.  Daar  krijgen  we  een  rondleiding  die
ongeveer 1,5 uur duurt en er zal er gelegenheid zijn om zelf een kaars
te maken. De kosten daarvan zijn 5 euro voor een gewone kaars en 10
euro voor een grote kaars. Na de rondleiding lijkt het ons leuk om met
zijn allen te gaan lunchen (dit is voor eigen rekening).

Opgeven voor deze activiteit kan t/m woensdag 11 januari. 

Inschrijven voor de evenementen kan digitaal via onderstaand e-mail
adres.

evenementenbestuur@ntvdenia.com 

En natuurlijk op woensdag bij de gastvrouw 

17

mailto:evenementenbestuur@ntvdenia.com


18



Verslag Kerstlunch #1

De eerste kerstlunch voor mij in de Casa Holanda.

Ik heb gelukkig weinig ervaring in het meemaken van een Kerst met
weinig  of  geen  mensen  om  mij  heen.  Deze  Kerst  was  voor  mij
bijzonder omdat de meeste mensen om mij heen niet vreemd zijn maar
kennen doe ik ze ook niet allemaal.

Dus voor de zekerheid aangeschoven aan een tafel waar voor mij al
een bekende zat om een begin te hebben voor een gesprek. Al snel
was de tafel gevuld met mensen en was de gezelligheid daar. 

Toen iedereen aan de mooie gedekte tafels zaten en de Kerstlunch
van start ging zag je gelijk dat de organisatie in de keuken, natuurlijk
met de meewerkende mensen, perfect was. Het eten was voortreffelijk
en zeker genoeg. Dit korte zinnetje dekt zeker niet de lading want de
meeste mensen weten,  uit  ervaring,  dat  de voorbereiding voor eten
met de Kerst langer duurt dan de middag zelf. 

Ik  bedank  hierbij  iedereen  die  deze  dag  tot een  succes  hebben
gemaakt.

Albert 

Verslag Kerstlunch #2

Mijn naam is Renée Kraaijinga en kom uit Friesland en werk daar als
invaller in het onderwijs, maar heb 2 maanden vrij kunnen nemen om
naar Dénia te gaan. 

Het bevalt mij erg goed en heb ook de Nederlandse Vereniging leren
kennen.  Al  vrij  snel  heb oké mij  opgegeven voor  de Kerstlunch op
tweede kerstdag. 

Wat als eerste opviel, was de vriendelijke ontvangst en dat alles er zo
mooi uitzag. Het eten was heerlijk, vooral de goed gevulde kippensoep
en de lekkere salade. Alles mooi opgediend, en niet te vergeten het
Dessert Grande met allerlei verschillende dingen waaronder Tiramisu
en hele kleine ijsbonbons. Bij mij aan tafel was iedereen zeer tevreden
en het was ook erg gezellig.

Groet, 

Renée
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Auto Gata S.L.U.
Tel : 965 756 250
Ctra Nacional 332 km19150

Gata de Gorgos

Verhuur auto's
Verkoop autoverzekeringen 
Verkoop nieuwe auto’s
Verkoop gebruikte auto's
Verkoop 0 km auto’s

GAMMA STADSAUTO
BERLINE
SUV
FAMILIE

ENERGIE BENZINE
DIESEL
HYBRIDE
ELEKTRISCH
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PUBQUIZ

Wie waren de "slimste mensen" tijdens de Kerst pubquiz?

Donderdagavond 29 december  was het  weer spannend in de Casa
tijdens de verlate Kerst pubquiz.

De biljartzaal was goed gevuld met tafels van verschillende leeftijden.
Herman had zelfs zijn slimme kleindochter meegenomen, die af en toe

bij Opa de antwoorden aan het afluisteren was .😊
Jan en Disje hadden zich weer ingespannen om er een leuke avond
van te maken, met als thema Kerst: vragen over besneeuwde steden,
kersttradities en een heleboel rendiernamen.

De laatste muziekvraag waar veel werk aan besteed was, kon door
een technische storing helaas niet doorgaan. Dat geeft niet, want deze
quiz wordt vast volgend jaar met Kerst weer herhaald.

De poedelprijs was voor de tafel van Gerda, Wil, Ria en Joost, maar de
"slimste  mensen"  waren:  Ankie,  Marian,  Pim  en  Jan.  Zij  kregen
allemaal een tas met leuke Kerstkadootjes.

Jan  en  Disje  en  de  bardienst  weer  enorm  bedankt  voor  jullie
inspanning om ons zo'n leuke pubquiz avond te bezorgen!

Marie-Louise Kersbergen
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Te koop voor de bezitter van een pellet kachel / haard:
9 zakken pellets á 15 kg.
Onaangebroken en droog bewaard.
40 € voor alle te samen.

Frank Rijsdijk, tel. +34 618226745.

Verslag kerststukjes maken

Het ging dit keer anders dan de andere jaren, Petra van Kalfsbeek had
dit jaar de leiding overgenomen van Marie-Louise. 

Na de corona is het goed bevallen om met een ring te werken en het
resultaat mag er dan ook wezen. Ieder legt toch zijn eigen hart en ziel
erin en ze waren dan ook allemaal heel verschillend.

Er  was genoeg aan versiering:  leuke prullen,  takken,  verlichting  en
veel gezelligheid, ook héél belangrijk, onder het genot van een drankje
en hapje; iedereen had ook iets lekkers bij zich, 

Het was een zeer geslaagde middag.

Met vriendelijke groeten,

Saskia 
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KLAVERJASSEN

In december een bezetting van ruim 4 tot 5 tafels. Omdat de maand
december een feestelijke maand is waren er wat meer hapjes in de
pauze. Ook de prijsjes waren aangepast. 
Voor een keer werd er  iemand met het  laagste puntenaantal  in het
zonnetje gezet. Tine uit België had nog een mooi gedicht achtergelaten
voor de klaverjassers, waarvoor dank. 

Ik ben ook nog in het zonnetje gezet met een prachtige plant en kaart.
Dit als dank voor de organisatie van dit jaar. Uiteraard ga ik hier met
veel plezier mee verder in 2023. 

Ook in het nieuwe jaar zal ik de prijsjes weer uitzoeken en inslaan voor
de aanwezige klaverjassers. 

Ik  hoop  dat  2023  net  zoveel  gezelligheid  zal  brengen  als  het
voorgaande jaar.

Alvast een proost en tot in januari.
Vera

De winnaars van deze maand:

Piet Leo Assenberg Wil John

Zoals ieder jaar, sta ik met mijn briefje klaar.
Aan allen een goede gezondheid!
Bye, bye 2022, welkom 2023.
Op naar een nieuw jaar, met veel knuffels, 
gezellige etentjes en mooie momenten.
Wacht niet op bijzondere momenten, 
maar maak alle momenten bijzonder!
Proost!

Tine
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LOS TRES REYES MAGOS

Naar de komst van de Drie Wijzen in Dénia wordt door de kinderen
verwachtingsvol naar uitgekeken met de name de parade die door de
straten  van  de  stad  trekt.  De  avond  voor  Driekoningen  is  voor  de
Spaanse kinderen min of meer hetzelfde als Sinterklaasavond voor de
Nederlandse kinderen, pakjesavond.

De  parade  van  de  Drie  Wijzen  van  Dénia  wordt  altijd  op  dezelfde
datum gevierd: 5 januari en begint om 18.00 uur.
De gebruikelijke route van is van de haven van Dénia naar de Plaça de
la Constitució, door Marqués de Campo, Calle Diana en eindigt in de
La Via.
Dit jaar komen de Drie Koningen per catamaran aan over zee en gaan
van boord in de haven van Dénia. Tijdens de tocht gooien de Kings en
hun  pages,  voorafgegaan  door  muziekbands,  snoepjes  vanaf  de
praalwagen naar de jongens en meisjes.

Eenmaal aangekomen in La Via beginnen de verschillende dans- en 
zangshows waarmee Dénia de Drie Wijze Mannen wil bedanken voor 
hun aanwezigheid. Dit alles wordt afgesloten met een indrukwekkende 
pyromuzikale show, om de avond helemaal af te maken.

Bron: denia.com
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Het bestuur van de NTV Dénia heeft contact gelegd met een nieuwe
Spaanse leraar die vanaf januari 2023 donderdags Spaanse lessen op
drie niveaus gaat geven voor de leden van de NTV Dénia in de Casa
Holanda.

1) BEGINNERS: van 11.00 tot 12.20 uur.

2) GEMIDDELD: van 12.20 tot 13.40 uur.

3) GEAVANCEERD: van 13.40 tot 15.00 uur.

• Eerste les: in januari 2023; over de begindatum wordt u nog 
nader geïnformeerd.

• Extra activiteiten: culturele bezoeken, lezingen, excursies, etc.

• Het benodigde materiaal inbegrepen.

• Kosten; € 25,00 per maand

Voor meer informatie:

E-mail:      espanol.ondara@hotmail.com

Telefoon:   696 30 30 44

De lessen worden gegeven door Antonio Domenech;
reeds 30 jaar leraar Spaans in de regio Marina Alta.
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Geocaching

De geplande kennismakingstocht over geocaching is in februari vorig
jaar helaas niet doorgegaan maar dat gaat nu deze maand gebeuren.
Om het  geheugen op te frissen hierbij het artikel uit de Nieuwsbrief
van februari vorig jaar. 
Renzo Bulthuis heeft een hele leuke hobby, Geocaching!
Ik had er nog nooit van gehoord, maar het gaat om het vinden van een
schat waar ook ter wereld.

Nu heb ik mij laten vertellen dat er hier aan de kust heel wat schatten
verborgen liggen en ook niet zo ver van de Casa. Het lijkt mij heel erg
leuk om samen met Renzo op zoek te gaan naar een schat. Voor de
eerste keer  wordtl dit  een korte wandeling, we vertrekken om  11.00
uur  van  de  Casa  Holanda.  We zullen  rond  12.30-13.00  uur  deze
activiteit afsluiten bij Cafetaria la Luz (parkeer terrein Aldi) om gezellig
met elkaar een drankje te drinken.
Opgeven kunt u bij Annemieke Maas, 669 227 656, of bij de gastvrouw

Renzo Bulthuis en Annemieke Maas

Wat is Geocaching ?
Geocaching is een avontuurlijk spel voor handheld GPS apparaten en
Smartphones (minder geschikt) gebruikers. Het werd voor het eerst in
het jaar 2000 gespeeld.
Het basisidee is dat personen of organisaties/verenigingen, waar ook
ter wereld, caches (een ‘schat’) verstoppen en de locaties van deze
caches delen door op internet hun exacte positie te melden.
Deze coördinaten worden gebruikt om deze caches te vinden.
Caches  kunnen  zijn  Tupperware  dozen,  oude  munitiekisten,  PVC
buizen… Kortom een voorwerp waar een logboek in past en ruimte
biedt aan ruilitems.
Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache z’n geheimen prijs
en beloont de vinder met een variëteit aan beloningen. Aan de vinder
wordt gevraagd iets uit  te cache te nemen en hiervoor in de plaats
weer iets achter te laten.

1/2
31



32



Geocaching
Waar gaat het over?

Klinkt  inderdaad  nogal  simpel.  Laat  je  echter  niet  misleiden,  het  is
moeilijker dan je denkt. Een schat vinden is één, om op de plaats van
de cache te komen is een heel ander verhaal.

En daar zit nu net het plezier! Geocachen is dan ook wandelen met
een doel  maar  ook,  genieten van de omgeving,  plekken ontdekken
waar je normaal nooit zou komen. Ook op vakantie. Wereldwijd zijn er
miljoenen caches verstopt!

Wat zijn de spelregels?

Geocaching is een relatief nieuw fenomeen, daarom zijn de regels 
relatief simpel:

1. Neem iets uit de cache
2. Laat iets achter in de cache
3. Schrijf iets in het logboek

Wat heb ik nodig?

Twee dingen.. Een handheld GPS of Smartphone met iOS of Android
geocaching software zodat  je naar de cache kan navigeren en een
gratis geocaching.com Basic Membership.

Download de Geocaching app van Apple of Play Google store.

Waar kan ik Geocaches vinden?

Geocaches  kunnen  over  de  hele  wereld  gevonden  worden.  Het  is
gebruikelijk dat geocachers caches verstoppen op locaties die voor de
zoeker waarde hebben. Bijvoorbeeld in de zin van landschapswaarde.
Locaties kunnen heel divers zijn. Zij kunnen in je plaatselijke park, op
een bergtop, aan het einde van een lange wandeling, onder water of
aan de kant van een straat in een stad verstopt zijn.

Wat is meestal in een cache te vinden?

Een cache kan er verschillend uitzien maar moet altijd voorzien zijn
van een logboek. In zijn simpelste vorm bevat een cache een logboek
en verder niets. Een leuk logje is een bedankje naar de maker. In de
cache kan een breed scala van “schatten” gevonden worden.

Let op: Wanneer je iets uit de cache neemt is het wel zo fair om er iets
voor terug te leggen. 

Voor meer informatie kijkt u op www.geocachen.nl.

2/2
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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Alarmnummers
   112  Algemeen
    Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

   091  Policia Nacional

   062  Guardia Civil

   092  Policia Local

   Politiebureau Dénia  96 578 38 51
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DE DOODSVOGEL
Samuel Bjørk
7059 Thriller

Een  tienermeisje  is  ritueel  vermoord  en  het
onderzoeksteam  van  Holger  Munch  wordt  op  de
zaak gezet.  De bijdrage van superrechercheur Mia
Krüger  is  cruciaal,  maar  ze  worstelt  met
zelfmoordneigingen en een verslaving. Dan duikt er
een  verontrustend  filmpje  op  dat  nieuwe  details
prijsgeeft.  Nog net  in  beeld  zien we de contouren
van iemand die verkleed is als uil, de doodsvogel.
Ondertussen zit  Munchs dochter Miriam midden in
een  emotionele  crisis  en  wordt  ze  in  een

romantische affaire getrokken die haar op het pad brengt van een zeer
zieke geest.

KOM HIER DAT IK U KUS
Griet op den Beeck
7060   Coming of age

Kom hier dat ik u kus is een roman over Mona, als
kind, als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige.
Een verhaal over waarom we worden wie we zijn,
geschreven  met  humor,  scherpte  en  veel
schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en kinderen.
Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen
ook  kapotmaken.  Over  waar  verantwoordelijkheid
eindigt  en  schuld  begint.  Over  geheimen  en
eenzaamheid.  Over  ziekte  en  zwijgen.  Over  de

gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over
jezelf durven redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat
alles is wat we hebben, of toch bijna.
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DE SCHULDIGEN
David Baldacci
7061 Thriller

Vlak nadat hij een klus succesvol heeft afgesloten,
krijgt  Will  Robie  te  horen  dat  zijn  vader  is
gearresteerd  voor  moord.  Dan Robie is  rechter  in
het stadje waar Will is opgegroeid. Will  is van zijn
vader vervreemd en moet nu terug om uit te zoeken
wat er aan de hand is.

Het  slachtoffer  was  verdachte  in  een  zaak  die
rechter Robie kort daarvoor had voorgezeten. Tegen
de  zin  van  de  rechter  in,  had  de  jury  de  man
vrijgesproken  uit  angst  voor  represailles  van  zijn
familie.  Langzaam  maar  zeker  komt  Will  erachter

dat er in het stadje veel meer aan de hand is dan gedacht. Niet veel
later valt er een tweede slachtoffer...

Deze maand is de bibliotheek open op 4 en 18 januari tussen 11:00 en
12:30 uur.
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Moeilijk

Gemiddeld
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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
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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 2023 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
20...............Auto Gata S.L.U.
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

10...............Hospital San Carlos Dénia
2...............Hugo Investing

12...............Kuiper Internationaal Verhuizer
8...............La Luz II Cafetaría 

34...............Meta Volante B&B cafetaria
34...............Restaurante Asiatico Mandarin

26 / 28...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
24...............SC Fashion Boutique
40...............Schaich

8...............Servitur 
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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