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Van de voorzitter

Beste Leden,

Februari, terwijl ik aan het schrijven ben van het voorwoord zie ik de
sneeuw op de toppen van de bergen. Altijd een prachtig gezicht, vooral
wanneer het zonnetje er op schijnt. Eindelijk heeft de winter zijn intrede
gedaan, we hadden nog lang hoge temperaturen. We konden lekker
op  het  terras  blijven  in  het  zonnetje,  dat  was  ook  een  fijne
bijkomstigheid doordat de energie prijzen nu zo hoog zijn en is dit een
mooie besparing.

In  deze  maand  gaan  we  ook  weer  denken  aan  onze  Algemene
Vergadering en welke plannen we gaan maken en misschien zijn er
onder de leden ook goed ideeën. Wat we heel graag willen is dat u
zich opgeeft om te komen helpen. Zeker in het bestuur, want het is van
groot belang dat we leden krijgen om plaats te nemen in het Bestuur.

Wanneer u de statuten leest die op onze website geplaatst zijn is er
een verplichting is om een dagelijks bestuur te hebben, deze bestaat
uit  een voorzitter,  secretaris en penningmeester.  Het gehele bestuur
bestaat uit zeven personen.

Misschien  denkt  u,  ik  wil  me  zeker  inzetten  voor  deze  mooie
vereniging. We genieten van alles wat ons geboden wordt en dat is
fantastisch,  maar  in  alle  verenigingen  zijn  er  ook  leden  nodig  die
komen helpen om het draaiende te houden. We hebben ervaren leden
die graag uitleggen hoe het  functioneert.  Dus schroom niet  en kom
naar voren.

We hadden een mooie januari  maand en ik  wil  iedereen bedanken
voor de inzet en het plezier wat we hadden. De nieuwe leden heten we
van harte welkom, ik  hoop dat  u zich snel thuis voelt  bij  ons in de
vereniging. 

En  ik  weet  zeker  dat  de  evenementen  commissie  weer  leuke
activiteiten voor ons in petto heeft voor de februari maand. 

Annelies Akkerman
Voorzitter
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Van de bestuurstafel 

Beste leden,

De eerste  maand van het  nieuwe jaar  zit  er  weer  op en naast  de
gewone activiteiten is ook de Spaanse les weer opgestart en is het
koor weer aan het oefenen. 

Het bestuur heeft  ook weer vergaderd en besloten om de komende
Algemene Vergadering te houden in maart 2023.  Verdere informatie
zal ik u zo spoedig mogelijk opsturen. Wel kan ik u vast aangeven dat
wij nieuwe bestuursleden zoeken (de ad interim penningmeester, vice
voorzitter en secretaris hebben aangegeven dat dit hun laatste termijn
was). Mocht u interesse hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op
met de secretaris (secretaris@ntvdenia.com), omdat er aan een aantal
regels  moet  worden  voldaan  voordat  u  zich  officieel  kandidaat  kan
stellen  voor  een  bestuursfunctie  (zie  statuten  en  huishoudelijk
reglement van de NTV). 

Het  bestuur  heeft  besloten  om  voor  de  nieuwere  leden  een
informatiebijeenkomst te organiseren. Ook wordt er nagedacht om een
enquête te houden voor alle leden waar men anoniem kan aangeven
wat u van het functioneren van de NTV vindt en waar wij volgens u nog
wat  kunnen  verbeteren.  Verdere  informatie  zal  ik  u  nog  binnenkort
opsturen. 

Tevens is het bestuur van plan een vergadering te organiseren met de
clubleiders, verschillende commissies, de redactie en de webmaster,
om samen te kijken waar er nog beter en efficiënter samengewerkt kan
worden (wij denken aan 16 februari om 15.30 uur in de Casa Holanda,
maar ik zal degenen die wij denken die hierbij aanwezig dienen te zijn
nog verder informeren). 

Als laatste wens ik u allen een fijne maand toe en hoop u snel weer te
begroeten in de Casa Holanda.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Philip van Kalsbeek (secretaris).
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Agenda

 Elke maandag 10.30 zangkoor
 Elke dinsdag 13.30 knutselen
 Elke dinsdag 13.30 computerclub 
 Elke dinsdag 10.00 – 12.00 biljarten
 Elke dinsdag 19.30 klaverjas/biljart/skipbo/etc.
 Elke woensdag 11.00 jeu de boules
 Elke woensdag 11.00 inloopdag
 Elke donderdag 11.00 – 15.00 Spaanse les

1 feb  Bibliotheek 11.00 – 12.30
9 feb  Bijeenkomst nieuwe leden  15.30

10 feb  Pubquiz 19.00
13 feb  Bingo 14.30
15 feb  Bibliotheek 11.00 – 12.30
24 feb  Darten 19.00
1 mrt  Bibliotheek 11.00 – 12.30

2-9 apr  Semana Santa 

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.

Lilian en Dirk Jan van der Hoeven
Karin ten Cate

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

Beste leden,

De Nieuwsbrief  is  er  voor  de leden
en  voorziet  in  informatie  die  onder
meer  wordt  aangeleverd  door  het
Bestuur,  Evenementen  Commissie,
Clubleiders en Functionarissen.

Ook de leden kunnen hieraan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld
een verslag, al of niet vergezeld van foto´s, te maken van een activiteit
in de vereniging of een voor de andere leden interessant onderwerp. 

Dick, Joost, Simonne en Suze, bedankt voor jullie bijdrage!

De redactie zal het op prijs stellen om deze informatie  direct van de
schrijver/auteur te ontvangen en niet via derden.

U kunt de tekst als een bericht via e-mail aanleveren of bijvoegen in
een Word document. Foto´s, apart en niet in een collage, kunt u ook
als bijlage meesturen.

Informatie  over  Spanje,  Costa  Blanca,  Spaanse  en  Nederlandse
Overheid, etc. staat op de website van de NTV. Zie een kopie van de
index op pagina 37 in deze Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over uw
verblijf hier, kijk dan ook eens op deze website.

Steef van den Deijssel

Redactie NTV Nieuwsbrief

Stuur uw kopij naar:
redactie@ntvdenia.com

KOPIJ: Inleveren Uitgave Nieuwsbrief

maart 22 februari 1 maart

april 29 maart 5 april

mei 26 april 3 mei

juni 31 mei 7 juni
13
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Bijeenkomst
Ambassadeur
NTV Bestuur

De  vertegenwoordigers
van  de  Nederlandse

verenigingen  en  bedrijven  aan  de  Costa  Blanca  waren  uitgenodigd
voor een bijeenkomst in Alicante om kennis te maken met de nieuwe
Nederlandse  ambassadeur  in  Spanje,  Roel  Nieuwenkamp.  De
uitnodiging was verstuurd door de Honorair Consul, Leo de Haan, die
ook aanwezig was op de receptie van het 45 jarige lustrum van de
NTV Dénia. Hij vertelde de ambassadeur dat de NTV Dénia de eerste
vereniging was die hij bezocht na zijn aanstelling als consul en hij zich
zeer welkom voelde.

In de toespraak van de ambassadeur maakte hij een compliment voor
al die vrijwilligers die zich voor de verenigingen inzetten. Ook had hij
geen idee dat er hier aan de Costa Blanca zoveel Nederlanders wonen
en was echt verrast door het bruisende leven aan de Costa Blanca.

Door  de  bezuinigingen  van  Nederland  is  het  kantoor  in  La  Nucia
gesloten,  maar  hij  zet  zich  in  om  regelmatig  in  La  Nucia  voor  de
Nederlanders, die niet naar Madrid kunnen komen, de gelegenheid te
geven om het paspoort of identiteitskaart te te laten verlengen. Wel is
er een nieuw kantoor geopend in Barcelona, dat we op doorreis zijn
van of naar Nederland ook daar kunnen bezoeken. De ambassadeur
blijft ook één keer in de maand een bericht in Facebook schrijven. 

Daarna had Erik de Haan het woord en sprak over een idee om de
verenigingen meer samen te laten werken, zodat niet iedereen het wiel
opnieuw hoeft uit te vinden. Alle verenigingen krijgen een uitnodiging
voor een eerste vergadering met als onderwerp hoe de samenwerking
vorm te kunnen geven. Erik de Haan gaat zich hier voor inzetten. 

Het was een gezellige kennismakingsborrel waarbij zelfs de bitterbal
niet ontbrak.

Annelies Akkerman
Voorzitter NTV Dénia
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Valentijn Bingo

13 februari 2023

Er zijn  weer mooie prijzen te winnen met  onze Valentijns Bingo op
maandag 13 februari. Om 14.30 uur gaat de Casa Holanda open en
om 15.00 uur beginnen we de bingo.

Er zijn in totaal 5 rondes, waarvan 4 ‘gewone’ rondes en 1 superronde.

Prijs per ronde is € 2,50 en voor de superronde € 5,00. 

Voor € 15,00 kunt u dus met alle rondes meedoen.

Tot uiterlijk woensdag 8 februari kunt u zich opgeven

• bij de gastvrouw of 

• stuur een e-mail naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com

Bloesemroute

Deze maand staan de
amandelbomen weer in bloei. 

Vervolg pag. 19
1/2
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Bloesemroute
Wij willen dan samen met u een mooie route
gaan  rijden.  De  datum  is  nog  niet  bekend
maar u wordt geïnformeerd wanneer en hoe
laat dit zal plaatsvinden.

U kunt zich wel alvast opgeven:

• bij de gastvrouw of 

• stuur een e-mail naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com

DARTEN

24 februari 2023

Heeft u zin om een pijltje te gooien? Vrijdag 24 februari is het weer tijd
voor een darttoernooi. Om 19.00 uur gaat de Casa open en om 19.30
uur beginnen we.

De kosten zijn € 1,00 per persoon

Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen dus geef u snel op!

Tot uiterlijk woensdag 22 februari kunt u zich opgeven

• bij de gastvrouw of 

• stuur een e-mail naar: evenementenbestuur@ntvdenia.com

2/2
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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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Kort verslag lezing
euthanasie en verzekeringen

in Spanje

Donderdag 12 januari werd er een lezing gegeven
door Astrid ten Zeldam van HCB.

- Wilsverklaring, ook wel levenstestament genoemd.
Het DVA is het document waarmee u de wensen kenbaar kan maken,
wanneer u zich in een situatie bevindt waarin de omstandigheden het
niet toelaten om uw wensen duidelijk over te brengen bv. Zoals:
• Instructies over medische handelingen.
• Donatie van uw organen voor therapeutische, educatieve of 

onderzoeksdoeleinden.
• Het verzoek om euthanasie te verlenen in een situatie waarin u 

door omstandigheden niet zelf meer kan beslissen.

- Verklaring om euthanasie toe te passen
In dit document verklaart u dat, als u in de toekomst geen beslissingen
kan nemen over uw gezondheidszorg als gevolg van lichamelijke en/of
geestelijke achteruitgang om welke reden dan ook, waarbij het leven
niet  in  overeenstemming  is  met  uw  waarden  en  zonder
overlevingsverwachtingen  volgens  de  medische  wetenschap,  u
aangeeft dat er rekening wordt gehouden met uw wensen.

- Zorgverzekeringen in Spanje
Als u resident bent kunt u gebruik maken van de Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS), de gezondheidszorg van de overheid. De
nationale gezondheidszorg in Spanje staat op een hoge standaard.
Daarnaast zijn er vele particuliere verzekeringen, zowel Nederlandse
en Spaanse. 
In  Spanje  zijn  twee  soorten  ziekenhuizen/klinieken,  publieke  en
particuliere.  In  noodgevallen  zal  een  ambulance  u  naar  het
dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen..

Het was een interessante en leerzame lezing, waarvoor Astrid werd
bedankt door de voorzitter.

Redactie
21
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UITNODIGING
voor 

NIEUWE LEDEN

Wij nodigen u uit om elkaar te leren kennen en samen een drankje te
drinken tijdens deze bijeenkomst.  Het is altijd plezierig om elkaar te
ontmoeten.
Graag  willen  wij  u  informeren  over  de  gang  van  zaken  in  onze
vereniging en ervaringen te delen. Misschien heeft u ook leuke ideeën
en die horen wij graag. 
De uitnodiging is op donderdag 9 februari om 15.30 uur in de Casa
Holanda.

Namens het Bestuur,
Annelies Akkerman 

NTV Pubquiz 

Vrijdag 10 februari 2023

Zaal open 19 uur aanvang 19.30 uur
Kosten € 3,00 

Opgeven is mogelijk t/m 8 februari via de gastvrouw of per email; 
evenementenbestuur@ntvdenia.com 

Doe mee met deze pubquiz. Wij komen weer met een serie (hopelijk)
leuke vragen op allerlei gebied. Gebruikmaken van tablets of andere
hulpmiddelen om op te zoeken is verboden.   
Wij werken met groepen van 3 en/of 4 personen. De samenstelling van
de groepen gaat via loting.  
In totaal spelen wij 5 ronden. : 

Achteraf geen discussie over de juistheid van de door ons vastgelegde
uitslag. 

Blijf hersenfit en kom !!!!! 

23
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Bezoek kaarsenmakerij
Beniarbeig

Vrijdag 20 januari 2023

Onze eerste keer op stap met de club. Gezellig met ca. 20 clubleden
hebben we de kaarsenfabriek Velas Dremic bezocht. We werden warm
onthaald door Nicolas, zoon van de oprichter. De groep werd gesplitst
en terwijl de ene helft in de showroom rondkeek,  kreeg de andere helft
uitleg over het  toch veelal  handmatig maken van kaarsen.  Over de
natuurlijke grondstoffen, mallen, lonten etc.
De  laatste  jaren  zijn  zich  verder  gaan  specialiseren  om  meer  met
natuurlijke  grondstoffen,  cocoswas,  te  werken  i.p.v.  paraffine  dat
geproduceerd  wordt  uit  aardolie,  en  met  het  recyclen  van  oude
kaarsen en kaarsresten. 
Ze hebben afspraken met veel bedrijven, voornamelijk horeca, uit de
regio, die terugkomen met de metalen schalen met restant kaarsen en
die dan worden terug gesmolten en de schalen weer opnieuw gevuld
worden.
We mochten zelf ook 2 glaasjes uitkiezen en met hete was vullen en
als aandenken mee nemen.
We hebben vele mooie kaarsen gezien maar onze favoriet was toch
wel de lange vierkante kaarsen, al gemarmerd in diverse kleuren en
maten.
Na een gezellige maaltijd met een lekker drankje gingen we weer op
huis aan. 
We willen jullie vragen restanten kaarsen, wat voor soort ook, op de
club in te leveren, dan kunnen we die terug laten smelten en mooie
nieuwe kaarsen laten maken voor een sfeervolle aankleding op een
gezellig zomeravond op de club.
Evenementen commissie hartelijk bedankt, we gaan graag weer eens
mee op pad.
Joost en Simonne
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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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JEU DE BOULES

Jeu de boules NTV Dénia mag zich weer verheugen in
een groot aantal boulers die met veel plezier weer de
bal laten rollen naar het coursenetje, of wel het pukkie,
of wel het buutje.

Elke woensdagmorgen vanaf 11 uur gaan we van start met  het leukste
spelletje van Dénia en de hele wereld. We mogen ons elke week weer
laten verrassen  met nieuwe deelnemers en vooral ook kijkers. Jeu de
boules is gezellig omdat deelnemen belangrijker is dan winnen.
Je maakt kennis met nieuwe leden van de club die komen  kijken naar
het spel en ook willen weten hoe het spelletje gespeeld wordt.  Elke
baan wordt bespeeld door teams van 2 of 3 spelers die tegen elkaar
spelen. Er mogen maximaal 12 ballen in het spel zijn. Het maximum is
6 spelers, 2 teams van 3 spelers, zij mogen ieder 2 ballen spelen. Ook
andere combinaties zijn mogelijk, maar altijd maximaal12 ballen. Het
zou mooi zijn om de degens te kunnen kruisen met andere boulers van
andere clubs.  We hebben in  het  park  prachtige gelegenheid om te
boulen. 
Kom op woensdag om 11 uur lekker een uurtje boulen; er is nog ruimte
voor  enkele  enthousiastelingen  en  er  zijn  ook  enkele  boulesetjes
beschikbaar als je geen speelballen hebt. 

Wij nodigen je graag uit, 
vraag naar Frank of Dick,
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De  Nederlandse  makelaar  in  de  regio  van  Denia  en  Javea  met
Nederlandse medewerkers. Inmiddels meer dan 20 jaar actief vanuit ons
kantoor in Els Poblets. 

MNM  aanpak om de verkoop van uw huis in Spanje te doen slagen:
1. Wij maken een prachtige foto en videoreportage van uw woning. 
2. Advertenties  van uw woning op diverse  onroerend goed portals  in

binnen- en buitenland zoals Kyero, Think Spain, Facebook, Twitter,
Google Ad Words en vele andere mediapartners. 

3. Dagelijkse  posts  van  uw woning op onze Facebook,  Instagram en
LinkedIn pagina’s. 

4. Wekelijkse  nieuwsbrief  met  concrete  informatie  van  uw  woning
(verzending  naar  bijna  5.000  bij  ons  geregistreerde  potentiële
kopers). 

5. Wekelijkse posts in 70 Facebook groepen en op Twitter. 
6. Presentatie op diverse beurzen in Europa. 
7. Opvallend te koop bord aan uw woning (indien gewenst). 
8. MNM Costablanca verzorgt de algehele afwikkeling, u heeft hiervoor

dus geen advocaat of gestoría nodig. 
9. U betaalt alleen commissie als we een koper vinden, anders No Cure,

No Pay! 

Meer info: 
https://www.mnmcostablanca.nl/Blog/hoe-kiest-u-een-verkoopmakelaar-in-spanje

MNM Costa Blanca
(+34) 966 475 997

www.mnmcostablanca.  nl  

E-mail: info@mnmcostablanca.com 

28

mailto:info@mnmcostablanca.com
http://www.mnmcostablanca.com/
https://www.mnmcostablanca.nl/Blog/hoe-kiest-u-een-verkoopmakelaar-in-spanje


KLAVERJASSEN

Een bezetting van 4 tot 5 tafels en tot mijn grote schrik zelfs 6 tafels op
24 januari. 
Ik heb dus welgeteld 24 prijsjes ingekocht voor 24 klaverjassers en
met de spelers van de skipbo en biljarters erbij, telde ik die avond 31
leden.
Er gingen heel wat kroketjes, frikadellen enz. in het hete sop en ook
werd  iedereen  voorzien  van  de  nodige  thee,  koffie  en  drankjes
voorzien, geserveerd door Thea. 

Het was weer een gezellige 1e maand van het nieuwe jaar. Op naar
febrero zoals ze dat hier in Spanje noemen.

Vera

De winnaars van deze maand:

Dick en Ben
10 januari

Hennie
17 januari

Pim
24 januari
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We blikken nog even terug naar het eind van het vorige jaar. 
De dag waar leden klaar stonden om in de nacht om 1.30 uur al klaar
stonden om het beslag te maken voor de te bakken oliebollen en de
appelflappen. Er moesten meer dan 400 oliebollen gebakken worden
en dan ook nog 250 appelflappen. Dit is echt een geweldige prestatie,
we zijn echt blij met deze fantastische bakkers.

Cor, Herman, Frits en René we zijn jullie zeer dankbaar. En ze waren
super lekker en verdwenen snel in alle magen. Ook dank aan de leden
die kwamen om te helpen met het schillen van de appels. 

Annelies

Informatie voor residenten in Spanje

Nieuwe rekenmethode woonlandfactor
Per 1 januari 2023 verandert de rekenmethode voor de woonlandfactor
die wij op de verdragsbijdrage toepassen. Voor Spanje is het slechts
een minimale verhoging.

Wat is een woonlandfactor?
Elk  land  heeft  een  ander  zorgpakket  en  ook  de  kosten  ervan
verschillen.  De  woonlandfactor  geeft  het  verschil  weer  tussen  uw
woonland  en  Nederland.  Daarom  vermenigvuldigen  wij  uw
verdragsbijdrage altijd  met  een woonlandfactor.  Zo betaalt  u  niet  te
veel en niet te weinig voor de zorg die u krijgt in uw woonland.

Land Woonlandfactor 2022 Woonlandfactor 2023

Spanje 0,4019 0,4051
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Digitaliseren 8 mm film en videobanden

Ik ben Koen Straasheijm, al 12 jaar overwinteraar
in Dénia en lid  van de NTV Dénia.

Ik heb als hobby het digitaliseren van oude 8 mm
films en verschillende soorten videobanden, geen
grote videobanden .

De werkzaamheden zijn als volgt, 1) digitaliseren,
2)  indien  nodig  de  mindere  gedeeltes
verwijderen,   3)  eventueel  van tekst  en rustige
piano muziek voorzien.

Het  eindresultaat  wordt  op  een  USB  stick  gezet  en  kunt  u  deze
afspelen op de laptop, pc, televisie, etc.

De bijdrage die ik hiervoor vraag is 10 euro plus de kosten voor de
USB stick.

Mocht  u  geïnteresseerd  zijn  neem dan  contact  met  mij  op.  Ik  ben
nagenoeg iedere woensdag op de club tot half maart.

E-mail:  straasheijm@quicknet.nl    

Telefoon in ES: +31 623 535 448

Telefoon in NL: 06-23 535 448
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Geocaching

Vrijdag  13  januari  heeft  Renzo  een  geocachetochtje
georganiseerd. Het begon in de Casa met het downloaden

van de gratis app en een uitleg. Daarna gingen we op pad met een
gezellig groepje van 11 mensen. 

De bedoeling is om met behulp van de app een cache te vinden die
soms erg vernuftig verstopt is. De eerste cache was verstopt in een
olijfboom vrij dicht bij het clubhuis; de vinder schrijft zijn/haar naam op
het briefje dat in de cache zit en stuurt een bericht naar de eigenaar
van de cache.

Al pratend en zoekend hebben we daarna nog 3 caches gevonden, 1
vastgebonden aan een begroeid hek, 1 verstopt in een rotspartij en de
laatste in een cipres. Een pen moet dus altijd bij je uitrusting zitten; een
paar  handschoenen  lijkt  mij  ook  wel  handig  om  tussen  stenen  en
dichte begroeiing te zoeken, je weet nooit of er een eng reptiel of iets
vies ligt. 

Het is een erg leuke manier om aan je wandelingen een doel te geven
en  op  plekken  te  komen  waar  je  normaal  nooit  komt.  We  weten
allemaal  hoe  gezond  wandelen  is  en  met  een  groepje  heb  je
ongemerkt zomaar een aantal kilometers afgelegd.

Als je er je hobby van maakt kun je een uitgebreide app kopen, die
geeft meer mogelijkheden.

We hebben aan het einde van de tocht koffie gedronken bij La Luz en
met dank aan Renzo van deze leerzame sportieve activiteit genoten.

Suze 

Renzo De Schatzoekers Zoekende Gevonden
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Spanje Informatie

Een  van  de  voordelen  van  het  lid  zijn  van  de  NTV  Dénia  is  het
beschikbaar  zijn  van  kennis  over  het  verblijf  in  Spanje.  Bij  vragen
hierover  kunt  u altijd terecht  bij  de leden die hier  al  enige ervaring
hebben. Daarnaast staat op de website van de NTV de onderstaande
websites  genoemd  onder  de  knop  Spanje/Denia  informatie,
Interessante websites.

https://www.denia.com/
Hierin staat alles wat Denia biedt aan culturele activiteiten, 
sportwedstrijden, tentoonstellingen enz. In “Agenda” kunt u vinden wat 
er actueel plaatsvindt. 

http://www.denia.net/en
Toeristische informatie in het Engels.

http://www.ciudadanosextranjeros.es/nl/
Informatie, publicaties, etc. in het Nederlands voor buitenlanders in de
provincie Alicante, die zich hier permanent of tijdelijk vestigen.

Kijk eens op de onderstaande websites:
http://www.ciudadanosextranjeros.es/nl/meest-gestelde-vragen/
http://www.ciudadanosextranjeros.es/nl/publicaties/

https://www.spanjevandaag.com/
Alle  nieuws op het  gebied van  veranderende  wetgeving,  maar  ook
leuke wetenswaardigheden over gebieden en streken

https://inspanje.nl/
Nieuws, economie, zorg & welzijn en cultuur

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/over-ons/
ambassade-in-madrid
Contactgegevens Nederlandse Ambassade in Madrid.
Paspoorten, ID-kaarten en DigiD aanvragen

http://www.costablanca.org/Eng/Costa_Blanca_ahora/
guias_gratuitas/Pages/default.aspx
Informatie over de Costa Blanca in de breedste zin met gratis gidsen in
het Engels.
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                                                             12h – 16h | 18h – 00h
                                                                   Tel. 96 604 38 96
                                    C/Consolat Del Mar 3 Dénia 03700
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Workshop Zijdeverven

Op de komende dinsdagmiddagen wil ik jullie kennis laten maken met
schilderen  op zijde.  Met  verf,  water,  gutta/stopmiddel  etc.  gaan we
ontdekken wat we met zijde kunnen doen.

Zijde  is  niet  alleen  een  mooie  zachte  stof  geschikt  voor  shawls  of
blouses maar ook om een schilderijtje te maken of bijvoorbeeld een
kunststof armband te bekleden. Er zijn oneindig veel mogelijkheden.

Voor de liefhebbers kunnen we altijd een vervolg moment afspreken
voor een verder projectje.

De workshop wordt gegeven op dinsdagmiddag in kleine groepjes, van
13.30 - ca. 16.00u,  apart  van de knutselgroep. De kosten zullen  €
4,00 à € 5,00 bedragen voor de gebruikte materialen.

Niet alleen getalenteerde tekenaars of  echte creatievelingen kunnen
een mooi  resultaat neer zetten maar echt IEDEREEEN.

U kunt zich aanmelden:

via telefoonnummer +31 651 418 631 

of via e-mail atelier.simonnedb@gmail.com

Groetjes Simonne
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KOUD BLOED
Tess Gerritsen
Thriller

Het  rustiek  gelegen  stadje  Tranquillity  lijkt  de
perfecte woonplaats voor de arts Claire Elliot, die na
de dood van haar man rust in haar leven en dat van
haar zoon Noah zoekt. Maar Claire heeft de deuren
van haar praktijk nog niet geopend of er voltrekt zich
een drama in het altijd zo rustige stadje: in Noahs

klas trekt een jongen een pistool en richt daarbij een bloedbad aan. En
dat is nog maar het begin van een golf vreselijke misdrijven.

Terwijl de gewonden haar praktijk binnenstromen, probeert Claire als
een  razende  te  achterhalen  wat  het  gewelddadige  gedrag  van  de
jongeren veroorzaakt. Als de angst van de bewoners omslaat in blinde
woede tegen hun nieuwe dokter, beseft Claire dat ze op het punt staat
alles te verliezen wat haar lief is...

M0RGENSTER
Jaap Scholten 
Roman

Op 11 juni worden in een Gronings ziekenhuis vlak na
elkaar  twee  baby's  geboren:  Octave  Dupont  en  Finn
Jacobs.  Octave  groeit  op  binnen  de  tradities  van  de
familie  Dupont,  een  welgesteld  geslacht  van
machinefabrikanten.  jaren  later  ontdekt  hij  dat  hij  het
leven leidt dat eigenlijk bestemd was voor Finn en gaat
op zoek naar de familie die de zijne had moeten zijn. 
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VALLEND DUISTER
Robert Bryndza
Thriller

Het  detectivebureau  van  Kate  Marshall  gaat
eindelijk echt van start als zij en haar partner,
Tristan  Harper,  worden  ingehuurd  voor  hun
eerste grote zaak. Het is een cold case. Twaalf
jaar  geleden  legde  journaliste  Joanna  Duncan
een politiek schandaal bloot,  waarna ze spoorloos

verdween. De meeste mensen zijn inmiddels verdergegaan met hun
leven behalve Joanna’s moeder.

Wanneer  Kate  en  Tristan  toegang  krijgen  tot  de  oorspronkelijke
dossiers, ondervragen ze dezelfde verdachten en volgen ze dezelfde
sporen  als  toen  maar  die  lopen  ditmaal  niet  dood.  Want  tussen
Joanna’s persoonlijke bezittingen vindt Kate de namen van twee jonge
mannen die ook spoorloos verdwenen.

Terwijl Kate de laatste dagen van de drie vermiste personen met elkaar
vergelijkt en in verband brengt, realiseert ze zich dat Joanna iets veel
sinisterders had ontdekt dan men aanvankelijk dacht: de identiteit van
een seriemoordenaar. Iemand die aast op mensen die niet snel zullen
worden  gemist.  Hoe  dichter  Kate  hem  nadert,  hoe  duisterder  het
wordt.

Deze maand is de bibliotheek open op

1, 15 februari  en 1 maart

tussen 

11.00 en 12.30 uur.
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.Milieuzones in Spanje
De milieuzones  worden  aangeduid  met  een  bord  en
een  onderbord  met  daarop  de  milieustickers  van
toegelaten  voertuigen.  Madrid  en  Barcelona  hebben
afwijkende borden, zie hieronder; het is ons onbekend
of deze vervangen zullen worden.

Onderbord:

Milieusticker  
Buitenlandse voertuigen
• De Spaanse milieusticker (distintivo ambiental,  etiqueta ambiental,

pegatina  ambiental)  is  niet  te  verkrijgen  voor  in  het  buitenland
geregistreerde voertuigen.

• Een Deense, Duitse, Franse of Oostenrijkse milieusticker is ook in
Spanje geldig. 

• Let op: De autoriteiten van Barcelona voeren een eigen beleid, los
van  de  landelijke  wet-  en  regelgeving  Voor  de  milieuzone  van
Madrid is ook een speciale vergunning verkrijgbaar. 

Spaanse voertuigen
• Blauw - 0: geen uitstoot.
• Groen-blauw - eco: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan

de criteria voldoen van de groene sticker.
• Groen  -  C: benzineauto's  geregistreerd  in  2006  of  later;

dieselauto's  geregistreerd  in  2014 of  later;  voertuigen met  meer
dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel,
geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen
aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.

• Geel -  B: benzineauto's geregistreerd in 2000-2005; dieselauto's
geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen
en  zware  voertuigen,  zowel  benzine  als  diesel,  geregistreerd  in
2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 en
dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.

• Voor overige voertuigen is er geen sticker.
• De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten

€ 5.

Bron: ANWB
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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

Ankie Scholte

gastvrouw@ntvdenia.com 

Redactie Steef van den Deijssel

redactie@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. 34...............Auto Dénia Opel
20...............Auto Gata S.L.U.
38...............Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
38...............Bioresonantie Javea
52...............Camarot verzekeringen

8...............Cathy de Bos Fysiotherapie
14...............Ciudad Patricia
36...............Computer Care
42...............Construcciones Duque
40...............Correduria de Seguros
16...............Deni Sun Travel
46...............Diferente Supermercado
18...............Dr. Henk Landa San Carlos
46...............Duit TV
40...............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 

38...............Meta Volante B&B cafetaria
28...............MNM makelaars
38...............Restaurante Asiatico Mandarin

30 / 32...............Restaurante Fuego
10...............Restaurante Teneré
24...............SC Fashion Boutique
44...............Schaich makelaars

8...............Servitur 
22...............Starck Estates

6...............Tandarts Willem Rutten
18...............Totays Nalatenschappen Spanje
46...............Verbeek verzekeringen
48...............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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