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Reacties aan het bestuur dienen in beginsel via bovenstaand mailadres bij de NCM binnen te komen.
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Carla van der Zanden van Baren

DE CONTRIBUTIE:
– bedraagt € 10,00 per persoon per verenigingsjaar
– loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
– kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie.
De contributie opbrengsten komen voor een groot deel weer terug bij de leden in de vorm van
ondersteuning voor activiteiten en feestelijke bijeenkomsten.
Betaalwijze:
– contant tijdens de inloopochtend of na de ALV aan de penningmeester of (voorkeur)
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Beste leden,
Helaas zitten we nog steeds met de restricties van het COVID-19 virus. Wij als bestuur hebben dan
ook maatregelen genomen die misschien niet door iedereen leuk gevonden worden zoals het
cancelen van het Kerstdiner, Nieuwjaarsduik, Nieuwjaarsreceptie.
Dit hebben wij gedaan om u en ons te beschermen.
Dit in tegenstelling tot Nederlandse Clubs die wel alles door hebben laten gaan. Hierbij zijn vele
“vrienden” van u en ons aanwezig geweest. Het gevolg hiervan heeft u allemaal kunnen lezen in de
media, namelijk een grote toename van het aantal besmette personen, na de
feestdagen.
Hierna werden natuurlijk ook de COVID-19 regels weer aangescherpt waar we
momenteel allemaal de dupe van zijn.
Dit risico wilden wij u niet laten lopen !
Tevens wil ik hierbij nog een oproep doen aan alle leden die de contributie van dit jaar nog
niet betaald hebben.
Ik begrijp dat u denkt er wordt toch niets georganiseerd dus waarom zou ik mijn
lidmaatschapsgeld betalen. U bent lid van een officiële vereniging die ook financiële
verantwoording af moet leggen.
Ik wil u vragen om de contributie van € 10,= pp zo spoedig mogelijk te voldoen.
Ik kijk er naar uit om u allemaal spoedig te ontmoeten op een van onze activiteiten, feestjes,
uitstapjes.
Kees Rokven
Voorzitter

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:
Gerrit Versloot
Margaret Versloot

KOMENDE ACTIVITEITEN
Voor alle activiteiten geldt alles onder voorbehoud! en dat altijd/overal aan de geldende corona
voorwaarden/regels voldaan zal moeten worden.
Donderdag
Vrijdag

11-02-2021
26-02-2021

NCM Inloopochtend (bar/ restaurant Mariano Camposol A) aanvang 11.00 uur
NCM Maandborrel (bar/ restaurant Mariano Camposol A) aanvang 17.00 uur

Vaste wekelijkse activiteiten

Di

WO

Vaste wekelijkse activiteiten

Locatie

Contactpersonen

WANDELEN met Ger

Zie wandelschema op de

Ger Theuns gertheuns@live.nl

vervalt i.v.m. de covid-19
maatregelen tot nader bericht

website www.clubncm.es en in

tel: 0031 620750228

14.00u JEU DE BOULES

New Los Balcones

Jan van der Lans janvanderlans01@gmail.com

Camposolgolf

Kees Rokven cees_rokven@hotmail.com

deze Nieuwsbrief.

vervalt i.v.m. de covid-19
maatregelen tot nader bericht
DO

13.00u GOLFINSTUIF

John van Kooten jjvkooten@gmail.com
VRIJ

WANDELEN met Ger

Zie wandelschema op de

Ger Theuns gertheuns@live.nl

vervalt i.v.m. de covid-19
maatregelen tot nader bericht

website www.clubncm.es en in

tel: 0031 620750228

deze Nieuwsbrief.

Verder voorlopig op ons jaarprogramma:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Onbekend
Donderdag
Onbekend

11-02-2021
26-02-2021
27-04-2021
19-06-2021

NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM

Inloopochtend
Maandborrel
Koningsdag
Lentefeest
Midzomerfeest
Jubileumfeest

MEDEDELINGEN
BERICHT VAN DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN MADRID!
𝗗𝘂𝗯𝗯𝗲𝗹𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗷 𝘃𝗹𝗶𝗲𝗴𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱
Vanaf 23 januari moeten alle reizigers die vanuit hoogrisicogebied per vliegtuig of boot
naar Nederland reizen twee negatieve COVID-test resultaten laten zien. Spanje is
aangemerkt als hoog risicogebied. Het gaat om een negatieve PCR-test die maximaal 72
uur voor aankomst is afgenomen en een negatieve sneltest (antigeentest) die maximaal 4
uur voor vertrek is afgenomen. U kunt er ook voor kiezen om alleen een negatieve
LAMP-test te tonen. Dan hoeft u geen sneltest en PCR-test te tonen. Wel is het zo dat de
LAMP-test naar ons weten op weinig locaties in Spanje aangeboden wordt.
Meer informatie vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen
We wijzen u erop dat niet-noodzakelijke reizen dringend worden ontraden. Mocht uw reis
niet essentieel zijn, raden we u aan uw reis te heroverwegen.
𝗠𝗶𝗷𝗻 𝘃𝗹𝘂𝗰𝗵𝘁 𝗶𝘀 𝘃𝗿𝗼𝗲𝗴 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻𝗱, 𝗵𝗼𝗲 𝗲𝗻 𝘄𝗮𝗮𝗿 𝗹𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗸 𝗺𝗶𝗷 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻?
Er zijn op veel locaties in Spanje private klinieken die (snel)testen aanbieden voor reizigers tegen een
vergoeding. Sommige klinieken zijn 24 uur geopend. Hieronder treft u enkele opties voor zover bij ons
bekend. Indien uw luchthaven er niet bijstaat, raden we u aan een kliniek bij uw luchthaven in de buurt
online te zoeken: “prueba antígenos aeropuerto de…”. Als het niet lukt binnen 4 uur voor vertrek een test te
doen, raden we u aan uw reis te heroverwegen of om te boeken naar een ander tijdstip. Zonder negatieve
testen wordt u niet toegelaten op uw vlucht. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van testlocaties
op Spaanse luchthavens. We kunnen nog niet zeggen binnen welke termijn deze operationeel zullen zijn.
𝗜𝗸 𝗺𝗮𝗮𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗽, 𝘄𝗮𝗻𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗹𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗸 𝗺𝗶𝗷 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻?
Bij vluchten met een overstap moet u zich voor de laatste vlucht laten testen. De controle vindt plaats op de
vlucht naar Nederland. We begrijpen dat dit in sommige gevallen problemen oplevert. Indien het u niet lukt
een testlocatie op of vlakbij de luchthaven te vinden raden we u aan de reis te heroverwegen of om te
boeken.
𝗜𝗸 𝗺𝗮𝗮𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝘁 𝗻𝗼𝗼𝗱𝘇𝗮𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘃𝗼𝗹𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴
Indien u niet aan de testverplichting kunt voldoen en daarom echt niet thuis kunt komen, of u reist vanwege
een noodgeval, zoals ziekte of overlijden van een naast familielid, dan verzoeken we u een e-mail te sturen
naar mad-ca@minbuza.nl. Wij kunnen dan kijken of er een oplossing is.
𝗟𝗘𝗧 𝗢𝗣
Een negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test blijft u 10 dagen
thuis. U kunt zich op de 5e dag na aankomst in Nederland opnieuw laten testen om de quarantaineduur te
verkorten. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-envakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

𝗧𝗲𝘀𝘁𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲
Hieronder volgt een (nog niet complete) lijst van testlocaties in de buurt van de belangrijkste luchthavens
waar u een sneltest kunt laten doen. Deze lijst vullen we zo snel mogelijk aan. We vragen uw geduld als uw
luchthaven er nog niet tussen staat. Indien u op korte termijn reist, raden we u aan zelf vast te zoeken naar
een locatie. We proberen deze informatie zo snel mogelijk te actualiseren.
𝘈𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦
IMED Hospital Elche - Elche Parque Empresarial - 03203 Elche (Alicante):
Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Van 8:00-22:00 ingang Covid afdeling. Overige uren via ‘ingang Urgencias’ (spoedeisende hulp)
Van belang om van te voren een afspraak te maken via deze
link: https://testcoronavirus.imedhospitales.com/testAntigeno
http://www.imedelche.com/nl/
Quiron Salud Alicante - Calle Cruz de Piedra, 4 03015 Alicante.
Open: ma t/m zondag van 8:00 tot 24:00 uur
Ma-vrij van 8:00-12:00 via hoofdingang,
Op overige tijdstippen via ‘urgencias’ (spoedeisende hulp)
Afspraak via +34 682 853 176 (Nederlands gesproken) of via email: rembert.duarte@quironsalud.es
Geef daarbij uw volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, mobiele telefoonnummer en email door.
https://www.quironsalud.es/alicante
Quiron Salud Torrevieja - Calle partida de la loma s/n 03184 Torrevieja 40 min rijden naar Alicante
luchthaven)
Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Op ma-vrij van 8:00-12:00 via hoofdingang,
Op overige tijden via ingang ‘urgencias’ (spoedeisende hulp)
Afspraak via +34 682 853 176 (Nederlands gesproken) of via email: rembert.duarte@quironsalud.es
Geef daarbij uw volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, mobiele telefoonnummer en email door.
https://www.quironsalud.es/torrevieja/es/internationale-patient
𝘎𝘳𝘢𝘯 𝘊𝘢𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢
Hospital ICOT Ciudad del Telde, Urb. La Estrella, Calle Míster Blisse, s/n, 35212 Telde, Las Palmas,
Open: 7 dagen per week, ma t/v vrij: 8:00-19:00 uur, za & zo: tot 14:00 uur (op afspraak)
Afspraak via: + 34 928 707 555 (toets optie 1)
http://www.grupoicot.es/pruebas-covid-19/
𝘝𝘢𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢
Quiron Salud Valencia - Av. de Blasco Ibáñez, 14, 46010 Valencia,
Open: ma t/m zondag van 8:00 tot 24:00 uur
Ma-vrij van 8:00-12:00 via hoofdingang
Overige tijdstippen via 'urgencias’ (spoedeisende hulp).
Afspraak via +34 682 853 176 (Nederlands gesproken) of via email: rembert.duarte@quironsalud.es
Geef daarbij uw volledige naam, geboortedatum, paspoortnummer, mobiele telefoonnummer en email door.
https://www.quironsalud.es/valencia

Wandelen met GER FEBRUARI 2021
Het wandelen met GER is tot nader bericht voor de regio Murcia opgeschort i.v.m. COVID-19
restricties!

NATUURCOLUM N
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens elke
wandeling verwonder ik me over de pracht en de diversiteit van de Spaanse
mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of groen. Alles groeit en
bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het hele jaar rond. Zelfs in
de zomer. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en bontgekleurde vogels
vliegen in de helderblauwe lucht.
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de
mediterrane natuur in de literatuur. In elke column zal ik een plant of dier in het
zonnetje zetten. Geniet met me mee.

Hemorrhois hippocrepis , Hoefijzerslang
De herfstzon scheen heerlijk warm, af en toe het geluid van een vogel, geurende rozemarijnstruikjes en
tamarisken in gele herfstkleuren. Hier en daar een verlaten boerderijruïne als stille getuige van agrarische
activiteiten in vervlogen tijden. We wandelden in de Sierra del Algarrobo.
Plotseling deinsden we geschrokken achteruit. Alle alarmbellen rinkelden. Op het pad, slechts enkele meters
voor onze voeten, lag een slang. Wow! Een slang! Ik pakte vlug mijn fotocamera. Maar snel had ik niet
hoeven zijn, want de slang bleef rustig liggen. Had hij ons niet gezien, niet gehoord?
Lag hij lekker te zonnen op het warme pad? Voorzichtig kwam ik wat dichterbij. En nog steeds bewoog hij
niet…. Hmm.
Vreemd. Zou hij dood zijn? Met een lange stok probeerde ik hem wat te kietelen. Maar nee, geen beweging
in te krijgen. Deze slang bleek morsdood. Toch bleef ik waakzaam en op afstand. Stel je voor dat hij zich
toch op zou richten omdat hij zich schijndood hield!
Jammer dat ik door de voorzichtigheid geen close-up foto’s kon maken. Ik zag
zelfs niet dat er een pissebed op zijn kop zich al te goed zat te doen aan slang’s
lichaamssappen. Dat ik dat thuis pas ontdekte op de uitvergrootte foto was
pech, want daardoor had ik een specifiek kenmerk van deze slang letterlijk over
het hoofd gezien. Welke slang waren we tegengekomen?
Met een determinatielijstje van in Nederland voorkomende slangen kwam ik er
niet uit. Internetonderzoek bracht me een naam, maar ik was niet honderd procent zeker.
Dus stuurde ik een foto en mijn onderzoeksvraag naar het RAVON. (Reptielen, Amfibieën en Vissen
Onderzoeksorganisatie in Nijmegen) Daar ging mijn vraag naar een expert en ontving ik het volgende
antwoord. Beste Anja, Ik heb even navraag gedaan bij mijn collega's en het betreft een hoefijzerslang
(Hemorrhois hippocrepis).
Bingo. Een hoefijzerslang. Hippocrepis is een grieks woord. Hippo betekend
paard (hippisch is paardensport) en Krepis is schoen. In het Engels is dit
horseshoe. Deze naam dankt hij aan de hoefijzervormige tekening op de
achterzijde van de kop, (die ik dus niet van dichtbij kon bekijken en ook nog
eens verscholen ging door een groot pissebed.)

De kop is vrij lang en plat. De rug heeft zwart omlijnde grijze vlekken. De kleur van de rug is geelgrijs, de
onderzijde is veel lichter. De lengte van de gehele slang is 1 a 1,5 meter.
Zijn leefgebied is Spanje, Sardinië, Griekenland en Noord-Afrika. Hij kan makkelijk in bomen klimmen en
klimt ook wel tegen muren van huizen op om vogels te vangen. Muizen lust hij ook graag.
Hij houdt van droge, dorre grond en zonovergoten rotsen. Precies het landschap waar we doorheen liepen
dus. Het was toch wel goed dat ik gepaste afstand hield. Hij is niet zo agressief en niet giftig, maar bijten kan
hij wel als men te dichtbij komt.
Het leven van reptielen is erg interessant. Reptielen hebben, in tegenstelling tot amfibieën, bijvoorbeeld
schubben. Deze zijn verhoornd en kunnen niet groeien. Daarom moet
een slang meerdere keren vervellen. Zo’n vervellings huid kun je wel
eens tegenkomen tijdens een wandeling. Ze hebben geen echte oren,
maar met een inwendig oorbotje kunnen ze wel lage trillingen van verre
horen en voelen. Hun zicht is beperkt. Hun gespleten tong gebruiken ze
om te ruiken én te proeven. Ze zijn koudbloedig en hebben daarom
warmte nodig. In koude gebieden doen ze aan winterslaap, maar daar
waar de temperatuur warm genoeg is hoeft dat niet.
Tot slot nog een leuk weetje. Wie kent ze niet? De fluit spelende
slangenbezweerders met hun dansende Cobra’s in rieten manden. Hun
geheim? De giftige cobra’s horen de hoge tonen niet, maar ze volgen in aanvals- of verdedigingshouding de
bewegingen van de fluit. Vaak zijn de giftanden verwijderd. Dus close up foto’s maken kan dan wel. ☺
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De foto’s zijn van eigen hand.
Met zonnige natuurgroeten, Anja

PRIVACY BELEID
Uw privacy is voor de NCM “Nederlandstalige Club Mazarrón” van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij
ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In de privacyverklaring, die u kunt lezen op onze website www.clubncm.es , leggen we uit wat we bij NCM allemaal doen met
informatie die we over u te weten komen.

