
NIEUWSBRIEF  augustus  2022                      14e jaargang nr. 10

VERENIGING NCM:
Vaste bijeenkomst plaats: Restaurant Mesón Mariano
Adres: Av. Saladillo 5  (Urbanisatie Camposol A)

30870 Mazarrón
Website: www.clubncm.es.
Facebook: N.C.M.Costa Calida
Email Bestuur: info@clubncm.es

           Reacties aan het bestuur dienen in beginsel via bovenstaand mailadres bij de NCM binnen te
           komen.

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter: Kees Rokven      info@clubncm.es
Secretaris: Herman Cornelissen      secretaris@clubncm.es
Penningmeester: Leo van Brandwijk      penningmeester@clubncm.es
Algemeen bestuurslid Jan Duijts

           Algemeen bestuurslid              Hedwigh Verbruggen-Letty
           Algemeen bestuurslid              Frans Gerrand

WEBSITEBEHEER: Hedwigh Verbruggen-Letty      webmaster@clubncm.es
FACEBOOKBEHEER: Jan Swinnen en Kees Rokven
REDACTIE NIEUWSBRIEF: Loes Hooghiemstra                 info@clubncm.es
ACQUISITIE: Vacature

DE CONTRIBUTIE:
– bedraagt € 10,00 per persoon per verenigingsjaar. Betalen na 1 sept. en voor 1 oktober.
– 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)
– door storting op de bankrekening van de NCM t.a.v. NCM Mazarrón.
BANKREKENING van de NCM:

           IBAN: ES65  2100  6032  8502 0008 1868                                   BIC:  CAIXE SB

http://www.clubncm.es/
mailto:info@clubncm.es
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter Secretaris Penningmeester   Alg.Bestuurslid     Alg.bestuurslid           Alg. bestuurslid 
Kees Rokven          Herman Leo van Brandwijk      Jan Duijts           Hedwigh                   Frans Gerrand
                               Cornelissen                                                                             Verbruggen-Letty

Beste leden, 
De vakanties zijn in volle gang, overal drukte op de stranden en niet te vergeten de 
ergernis van de lange wachtrijen op sommige luchthavens en de files op de 
autosnelwegen. Het weer is prima als je van de zon en warmte houdt, maar denkt u 
ook aan voldoende te drinken en te eten. 

Het bestuur heeft niet stil gezeten. We hebben een geweldig Zomerfeest gehad in Isla
Plana met ruim 100 deelnemers, een prima band , heerlijke tapas en niet te vergeten 
een prachtige locatie die de aanwezigen een onvergetelijke avond bezorgde. 

Onze vaste activiteiten, zoals de inloopochtend, laatste vrijdag van de maand borrel, 
Jeu de boules, golf enz , gingen/gaan ook gewoon door maar soms worden de tijden 
een beetje aangepast (hiervan wordt u op de hoogte gesteld) i.v.m. de warmte. 

Ik heb 2 x een oproep gedaan aan u om, als u naar Cartagena ging, contact op te 
nemen met Frans Gerrand i.v.m. het mogelijke vervoer van een Nederlandse vrouw 
lid van de NCM waarvan haar echtgenoot is opgenomen in het ziekenhuis. Hier zijn 
helaas nog geen reacties opgekomen. Hij ligt momenteel nog in het ziekenhuis dus als
u een keertje wilt helpen stuur dan een berichtje naar Frans ff.gerrand@gmail.com 

Verder wil ik u nog attenderen op de website www.nederlandwereldwijd.NL waarin de 
Nederlandse overheid een overzicht geeft van de ongeveer 60 diensten die aan 
Nederlanders in het buitenland worden aangeboden en voor hen van belang zijn 
(gezondheid, geld, onderwijs, reizen enz.) 

Zet alvast in uw agenda 13 oktober Algemene Ledenvergadering. 



We zijn nog op zoek naar bestuurs- en activiteitencommissie leden, heeft u een beetje
tijd over, meld u dan aan door een berichtje te sturen naar info@clubncm.es 

Kees Rokven, 
Voorzitter.

KENNISMAKING aspirant bestuurslid / penningmeester NCM

Beste leden, even voorstellen, ik ben Bert van der Donk, en ben binnenkort een jaar 
met pensioen en heb dus wat tijd over.

Na mijn studie als werktuigbouwkundige en scheepsbouwkundige en de dienstplicht 
heb ik, van mijn 24e tot mijn 66e en 4 maanden, gewerkt.
Zo'n 10 jaar in de scheepsbouw, 12 jaar als zelfstandig ondernemer en de laatste 20 
jaar bij Justitie.
Hierbij heb ik de nodige ervaring opgedaan hoe financiën verwerkt moeten worden 
voor b.v. directie en of belasting, enz. 

Per 1 september zal ik, op voorhand dat de meerderheid op de ALV van 13 oktober 
2022 geen bezwaar heeft, de financiële administratie al overnemen van Leo.
Na het nodige te hebben afgestemd, zal ik de administratie duidelijk en overzichtelijk 
voor een ieder verwerken, zodat de kascommissie deze kan controleren en hun 
bevindingen aan jullie toe kan laten komen.

Naast het verwerken van de financiële administratie, hoop ik nog vele andere dingen 
voor de NCM en hun leden te kunnen doen.

Groeten, Bert van der Donk.



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

Antoon van Kroonenburg 
Karina Stevense
Onno Bodenstaff
Eveline Bodenstaff
Jeanette Blok de Winter
Ron de Blok

Helpt u mee om onze ledenlijst actueel te houden?
Geef daarom uw gewijzigde gegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer 
door  aan Herman onze secretaris via secretaris@clubncm.es   .  

KOMENDE ACTIVITEITEN  augustus 2022

Voor alle activiteiten geldt alles onder voorbehoud! en dat altijd/overal aan de 
geldende corona voorwaarden/regels voldaan moet worden als deze er zijn.

Donderdag  11-08-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Vrijdag  26-08-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Donderdag  08-09-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Vrijdag  30-09-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)

Verder voorlopig op ons komend jaarprogramma 2022-2023
Donderdag  13-10-22    Algemene Leden Vergadering

mailto:secretaris@clubncm.es


Vaste wekelijkse activiteiten

      MAANDAG 
      13.30u  KLAVERJASSEN  
      (Let op het is om de week!)
       Locatie:  El Pilón  Mazarrón 

                           Contact: Kees Rokven    cees_rokven@hotmail.com

 

                WOENSDAG EN VRIJDAG 
                WANDELEN MET GER     STOP vanaf 1 april tot september.
                Contact: Ger Theuns   gertheuns@live.nl
                0031 620750228  

                 WOENSDAG 
                 10.00u TENNIS
                 Locatie: tennisbanen Puerto de Mazarrón 

                             Contact: Gertie 0031 640288896

             WOENSDAG
             14.00u JEU DE BOULES
             Locatie: Meson Mariano Camposol A
             Contact: Jan van der Lans, janvanderlans01@gmail.com

                 DONDERDAG
                 13.00u  NCM Golfinstuif 
                 Locatie : Camposol golf
                 Contact: Kees Rokven  cees_rokven@hotmail.com

                              John van Kooten  jjvkooten@gmail.com

mailto:jjvkooten@gmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com
mailto:janvanderlans01@gmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com


VERSLAG  en/of FOTO’S: 

Dinsdag 17 mei  excursie Elche en de botanische tuin

Een dag naar Elche. 

Op dinsdag 17 mei gingen we met ongeveer 20 leden naar Elche, onder leiding van 
Jan Duyts. 

Met 7 auto's  Elche in bleek al lastig ook omdat er onverwachte afsluitingen waren. 
Uiteindelijk kwam dat natuurlijk allemaal goed en kon iedereen na een kop koffie de 
uitgestippelde route op. 

Het eerste wat bezocht werd was het Archeologisch museum. Wat een mooi en leuk 
museum is, echt een aanrader. De geschiedenis van Elche werd duidelijk in beeld 
gebracht met als illustratie allerlei voorwerpen en voorbeelden. 

Het kasteel wordt volledig voor je bezoek gebruikt en je kunt dus ook van het uitzicht 
rondom genieten. Dan wordt duidelijk hoeveel palmen er staan, mooi. Na het kasteel 
was er combinatie van een bezoek aan de kathedraal en een drankje op het 
naastgelegen plein. Het weer was heerlijk en warm dus de schaduw op de terrassen 
werd al opgezocht. Gezellig even bijpraten, dat hoort ook op zo'n dag.

Op een korte afstand, bij het tourist office, was de stopplaats van het treintje. Volle 
bak met in de eerste wagen een groep vrolijke kinderen, gingen we op weg door het 
park en een deel door de stad. Bij de botanische tuin stapten we uit voor een bezoek. 
Een compacte maar erg mooi aangelegde en onderhouden tuin.                            
Iedereen genoot van de variatie in bomen en planten en de mooie hoekjes. De tuin 
was flink begroeid en dat was prettig gezien de schaduw die dat opleverde. Het was 
intussen al flink warm geworden. De uitgang van de tuin was ook het einde van het 
uitstapje, in groepjes werd een keuze gemaakt om te gaan lunchen of op weg naar 
huis te gaan. Kortom, een geslaagde dag voor de NCM, Jan bedankt voor de 
organisatie en energie op de dag zelf.   Bert Lichtenberg



Zaterdag 11 juni International Jeu de Boules 
Concour

Op 11 juni deed een afvaardiging van de NCM mee op het hoog aangeschreven 
International Jeu de Boules Concour van Hacienda de Alamo in Fuente Alamo. 

Onze leden hebben het meer dan voortreffelijk gedaan. 
Iedere woensdag wordt er jeu de boules gespeeld bij Mariano’s om 14.00u. Iedereen 
is welkom.





NCM ZOMERFEEST   Zaterdag 18 juni 2022

Op 18 juni 2022 hebben we wederom een geslaagd Zomerfeest gehad. 
Ditmaal hadden we een prachtige locatie uitgekozen, het Local Social in Isla Plana. 

Nadat de nodige administratieve handelingen gedaan waren (waaronder het uitdelen 
van de bonnen, waarmee alle deelnemers tapas gerechtjes konden krijgen) werd het 
zomerfeest met een woordje van welkom door bestuurslid Frans rond 20:00 uur
geopend. 

 
    Het welkomstdrankje, een lekker koud 
    geserveerd glaasje " Sangria “, werd
    uitgedeeld iets wat goed smaakte, zeker in
    het begin van de avond bij de nog hoge 
    temperatuur. 

    Hierna startte de band "STILL IN THE
    GROOVE", hun optreden. Deze band
    maakte hun faam waar! Ze hadden
    maar korte tijd nodig om vele van de
    aanwezigen op de dansvloer te krijgen. 

 



 

De ruim 100 aanwezigen deelnemers, vermaakte elkaar aan de verschillende tafels 
goed met gesprekken over van alles, of om even uit te rusten van de energie 
verslindende dans sessies. 
De tapas waar we uit konden kiezen smaakte voortreffelijk en vonden gretig aftrek.

 

Wederom blijkt dat gezelligheid de tijd doet vliegen, want toen de band aangaf dat zij 
hun laatste liedje zouden gaan spelen realiseerden wij ons dat het al tegen 23:30 uur 
liep. Uiteindelijke lukte het door met velen te roepen om "We want more" de band nog
een extra laatste liedje te laten spelen. 
Nu was het moment aangebroken voor de nog redelijk vele achterblijvers om in alle 
rust zonder stemverheffing hun mogelijk "serieuze" gesprekken rustig onder het genot
van de laatste drankjes af te ronden.

  





                                                                                                                    

                                                                                                                       Foto’s  gemaakt door
                                                                                                                       Marie-jet van 
                                                                                                                       Broekhoven



Natuurcolumn

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. 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 zet ik een plant 
of dier in het zonnetje. Geniet met me mee. 

Ficus carica, Vijgenboom 

   

Nog warm van een hele middag stoven in de zon, zoet geurend, verleidelijk gekleurd 
en op een nog net bereikbare hoogte, hing een lekkernij. Overgebleven na een 
plukronde van liefhebbers met een kortere lichaamslengte dan ik. Tijdens een 
zomerse wandeling troffen we hem in de Spaanse campo aan. Een solitair staande 
vijgenboom in het vrije veld. Wat een bof. Ik ging op mijn tenen staan en plukte 
voorzichtig dit cadeautje uit de natuur. Ik hoefde alleen maar de schil een beetje los te
peuteren, de open vrucht in de mond te stoppen en oh…wat een smaaksensatie. Wat 
was dat heerlijk! Als ik er aan terug denk proef ik het nog. Het smaakte naar warme 
amandelspijs met een rulle structuur. Echt zo heerlijk zoet! 



De vijgenboom, De Vicus carica , is een kenmerkende soort van het hele Middellandse
Zee gebied. Al sinds de oudheid wijdverbreid als vruchtboom. Vicus is het latijnse 
woord voor Vijg. Caria is een district in Turkije. De Vijg is een boom of struik. 
Afhankelijk van de soort. Er zijn 750 cultuurvariëteiten. Slechts 20 (cultivars) zijn 
vruchtdragend in Nederland en België. De vijgenwesp (Blastophaga psenes) die zorgt 
voor de bestuiving komt namelijk niet voor in Nederland en België. Soorten die 
vruchten geven zonder bestuiving worden Parthenocarpe soorten genoemd. Er is dan 
geen rijp zaad in de vrucht. Parthenos is Grieks voor maagd, karpós, is vrucht] 

Leuk weetje: Het Parthenon (Oudgrieks: Παρθενών) was de tempel voor Athena 
Parthenos (de Maagd), die de beschermgodin was van de stad Athene, op de Akropolis
van Athene. 

En dan zijn de vijgen niet alleen heerlijk, ze zijn ook nog eens super gezond. Vijgen 
zitten boordevol vitamines en mineralen. Zoals vitaminen B, A,C, K, en mineralen als 
magnesium, zink, calcium, kalium, koper, mangaan en ijzer. 

Op internet zijn vele recepten te vinden. Als jam, in bakrecepten, op de gril, in de 
salade, als crumbletaart, of in een prikker met geitenkaas. Variaties te over om los te 
gaan. Ze zijn vers maar kort houdbaar. Daarom worden vijgen ook gedroogd. Vooral in
Turkije. Door het drogen worden de vijgen zoeter doordat het suikergehalte stijgt. En 
daardoor dus ook het calorieëngehalte. Dat de vijg ook goed in tuinen gedijt is te zien 
aan mijn foto's. Ze zijn in een Nederlandse tuin genomen. En…dragen daar elk jaar 
heerlijke vruchten. Smullen. 

         Vijgenjam (internet foto) 

Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De 
foto’s zijn van eigen hand. 

Met zonnige natuurgroeten, Anja Nijssen



INGEKOMEN STUKKEN

Beste mensen,

Sinds enige tijd laat ik honden uit op het terrein van de Perrera dogs. De kennels 
daarvan bevinden zich langs de M-3 van Camposol naar Mazarrón, t.h.v. de Country 
Club. Tot voor kort stond ik er niet zo bij stil wat daar allemaal gebeurde, maar sinds 
het moment dat ik daar op dat terrein kwam om als vrijwilliger honden uit te laten, 
werden mijn ogen geopend, door confrontatie met de keiharde werkelijkheid.

Op dit moment zitten er 76 honden in de kennels en ook een paar katten. Qua aantal 
een paar maar teveel t.o.v. al die andere kennels waar honden in worden opgevangen.
Overweegt u een huisdier (erbij) te nemen, ga hem of haar dan gewoon halen. Ze zijn
allemaal plaatsbaar en wachten daar ook op. Ze willen achter die tralies vandaan, wat 
ze maar 2 x per week mogen tot hun kennel is schoongemaakt. Terug onder dat 
metalen dak, met als ze geluk hebben een schaduwdoek erboven en genoeg water, 
maar waarin het desondanks snikheet wordt en het is nog niet eens juli of augustus, 
zijnde de maanden gedurende welke de temperaturen nog hoger oplopen. 

U kunt helpen met donaties (geld of middelen zoals drink/eetbakken, manden of 
dekens). Zoveel meer honden en katten er worden gehuisvest, zoveel hoger zullen de 
kosten oplopen. U kunt ook helpen met het uitlaten van de honden op dinsdag en 
vrijdag van 09:00 uur tot 11:00 uur(wel een legitimatiebewijs meenemen). Er is altijd
een groot gebrek aan vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen. Denkt u er eens
over na en neem dan contact op met "helping the Perrera Dogs: 
https://www.facebook.com/Helping-The-Perrera-Dogs-46247010711
IBAN  ES05 2100 6032 8602 0002 6542 t.n.v. JJ’s Puppy Rescue Association

Ik hoop echt dat deze oproep aan onze leden resultaat zal hebben.
Wilt u nadere info, dan kunt u per mail terecht bij Herman Cornelissen, 
hermancornelissen1@gmail.com de schrijver van dit stukje en die wellicht uw vragen 
kan beantwoorden, navraag kan doen, of u begeleiden als u bereid bent te willen 
optreden als vrijwilliger voor het uitlaten.

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. De privacyverklaring kunt u lezen op onze 
website www.clubncm.es  .  

ONZE ADVERTEERDERS      zie volgende blz.

about:blank
about:blank
http://www.clubncm.es/






Key Holding, wanneer u uw woning in Spanje verlaat, heeft u de mogelijkheid
   om uw sleutels bij ons achter te laten, voor € 50,00  per maand brengen we een
   maandelijks bezoek aan uw huis, sturen u foto's in de huidige staat en zorgen ervoor
   dat uw huis niet onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor diefstallen en kraken worden
   voorkomen.
• Indien u schilder- of bouwwerkzaamheden in uw woning wenst uit te voeren, zullen
   wij offertes voor u opvragen.
• Via ons kunt u geld besparen op een opstalverzekering.
• Bespaar op uw elektriciteitsrekening.
• Wanneer u terugkeert, laat het ons weten en wij zullen een schoonmaakbedrijf
   lokaliseren en sturen. (betaling voor schoonmaakdiensten vooraf verwacht)
• Als er vocht in uw huis verschijnt of er een lek wordt gedetecteerd, zullen we alle
  nodige afspraken maken met de verzekeringsmaatschappij.
• Wij coördineren het vervoer van de luchthaven naar uw woning. (betaling van de
   dienst die van tevoren wordt verwacht)


