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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
           Aspirant    bestuurslid              Bert van den Donk

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.
              Contributie 2023  ACHTERNAAM / NAMEN en indien bekend uw lidmaatschap nummer(s) vermelden

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   Asp. bestuurslid
Kees Rokven          Herman           Leo van Brandwijk      Jan Duijts           Hedwigh             Frans Gerrand  Bert van den Donk
                               Cornelissen                                                                     Verbruggen-Letty

Beste leden, 

De afgelopen maand hebben we, zowel in Spanje als in Nederland en België, kunnen 
genieten van het zonnetje dat overal volop aanwezig was. 

De laatste vakantiegangers zijn inmiddels vertrokken uit het warme Spanje en de 
overwinteraars maken zich alweer klaar om te vertrekken naar Spanje. We hebben de
afgelopen maand ook het golfen en klaverjassen gecanceld door de hoge 
temperaturen. 

Ik ben blij verrast dat er zich een groepje leden heeft aangemeld die begaan zijn met 
het wel en wee van onze leden. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over 
dit geweldige initiatief. Ik wens Ans, Marie-Jet, Ger en Bert veel succes met de 
“hulptroepen”. 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar leden die deel uit willen maken van onze 
activiteitengroep en/of leden die een bestuursfunctie ambiëren. Heeft u interesse om 
ons te ondersteunen stuur dan even een mailtje naar info@clubncm.es 

Kees Rokven  

Voorzitter 



INGEKOMEN STUKKEN

Hulptroepen NCM

Speciaal voor NCM leden is er door NCM leden een groep in het leven 
geroepen die hulp biedt als u even ”een helpende hand” nodig heeft, zoals:

 Vervoer van of naar het ziekenhuis. NB. voor hulp bij vertalen van Spaans 
naar Nederlands dient u in principe zelf professionele hulp in te schakelen.

 Ondersteuning bij kleine technische probleempjes in en rond het huis, 
bijvoorbeeld een slot dat gesmeerd dient te worden, een rolluik dat niet meer
werkt, etc.

 Het incidenteel verzorgen van boodschappen bij ziekte.
 Wilt u er even tussenuit maar kunt u uw partner niet alleen laten, dan 

kunnen ze lichte mantelzorg overnemen. NCM lid Marie-Jet is verzorgende 
met een aantal bevoegdheden, zoals het zetten van spuiten. Dus wellicht 
kunnen ze ook op dat gebied iets betekenen.

U draagt zelf zorg voor de vergoeding van de gemaakte onkosten, zoals bijv. 
een km vergoeding van 0,25 cent per kilometer en/of gebruik van materiaal.
Heeft u een hulpvraag of interesse om uw steentje bij te dragen als 
vrijwilliger? Neem dan contact met ons op voor meer informatie via 
info@clubncm.es

Koren

Beste leden,
Onze koorleden hebben, in verband met de Corona maatregelen, lange tijd 
niets van zich kunnen laten horen. Maar dat gaat binnenkort veranderen!

Vanaf maandag 3 oktober 2022 gaat het Shantykoor (mannen) weer zingen. 
Locatie: El Pilón in Mazarrón, aanvang 17:00 uur.
Vanaf donderdag 6 oktober start ook het Evergreenkoor met internationaal 
repertoire (gemengd) weer op. Locatie: Mesón Mariano’s op Camposol A, 
aanvang : 17:00 uur.
Beide koren staan onder leiding van dirigent Freddie Seinen.
Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij één van de koren? Ook nieuwe 
leden zijn van harte welkom!.
Beide koren repeteren van oktober tot medio maart en streven ernaar om 
ook jaarlijks enkele optredens te verzorgen.Neem contact op voor meer 
informatie of kom gerust een keertje kijken.
Met muzikale groet,
Freddie Seinen: 0031-620136797 / fgseinen@hotmail.com  (Shantykoor) 
Emmy Duijts:     0034-608 996991 (Evergreenkoor)

tel:0034-608%20996


VAN DE LEDENADMINISTRATIE

                                                
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:

Willem Broeren
Thea Broeren
Guy de Pauw
Danielle Mobaliu

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  september/okt 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  01-09-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Woensdag  07-09-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  08-09-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Donderdag  08-09-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Maandag  12-09-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Woensdag  14-09-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  15-09-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Woensdag  21-09-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  22-09-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Maandag  26-09-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Woensdag  28-09-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  29-09-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Vrijdag  30-09-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Maandag  03-10-22 Shantykoor  start!   El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  05-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  05-10-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  05-10-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  06-10-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  06-10-22 Evergreenkoor start! bij mesón Mariano aanvang 17.00u
Vrijdag  07-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  10-10-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Maandag  10-10-22 Shantykoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  12-10-22 Wandelen met Ger volgens schema

mailto:secretaris@clubncm.es


Woensdag  12-10-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  12-10-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  13-10-22 NCM Algemene Leden Vergadering aanvang
Donderdag  13-10-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang ? u
Donderdag    13-10-22 Evergreenkoor bij  Mariano Camposol A aanvang 17.00u
Vrijdag  14-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  17-10-22 Shantykoor   El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  19-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  19-10-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  19-10-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  20-10-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  20-10-22 Evergreenkoor bij  Mariano Camposol A aanvang 17.00u
Vrijdag  21-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Vrijdag  21-10-22    NCM Openingsfeest aanvang
Maandag  24-10-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Maandag  24-10-22 Shantykoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  26-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  26-10-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  26-10-22 NCMJeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  27-10-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  27-10-22 Evergreenkoor bij  Mariano Camposol A aanvang 17.00u
Vrijdag  28-10-22 Wandelen met Ger volgens schema
Vrijdag  28-10-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Maandag  31-10-22 Shantykoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u

Contactpersonen: 
Evergreen koor: Emmy Duijts 0034-608 996991 

Golfinstuif Kees Rokven ceesrokven@hotmail.com
John van Kooten    jjvkooten@gmail.com

Jeu de boules: Jan van der Lans, janvanderlans01@gmail.com

Klaverjassen: Kees Rokven ceesrokven@hotmail.com
Shantykoor: Freddy Seinen fgseinen@hotmail.com 0031-620136797 
Tennis Gertie  Rakels 0031 640288896
Wandelen: Ger Theuns gertheuns@live.nl 0031 620750228  

********************************************************************

Wanneer Cruiseboten in de haven van Cartagena
https://www.apc.es/webapc/actAPC/estadisticas/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQ09LTw8TAz8DEKNXAwc3QLcQlwsg40MHA30
w8EKDHAAoIIoQvqjwEo8LZzNDP29DfzcffwMDALdzS1CPZ3dgCpMoQrgZriHWpobOPoZ
OzsFBpkY-TsbQBXgcUNBboRBpqejIgAo2LAJ/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a
%2FAPC_Web_Contenidos_ES%2Finicio%2FHome%2FActividad%2BPortuaria
%2FCRUCEROS 

Mocht u een bezoek aan Cartagena plannen dan kunt u met de bovenstaande link zien
of er op die dag veel bezoekers zijn van de cruiseboten. Loes Hooghiemstra

mailto:gertheuns@live.nl
mailto:fgseinen@hotmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com
mailto:janvanderlans01@gmail.com
mailto:jjvkooten@gmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com
tel:0034-608%20996


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. 

Mollusken, Mariene weekdieren

Tijdens een wandeling over het strand van Mar Menor vond ik op de kustlijn diverse 
soorten schelpen. Het zoeken en rapen van schelpen blijft een bezigheid die je nooit 
verleerd. Twee soorten wekten speciaal mijn belangstelling. Kleine spits toelopende 
horentjes en een enigszins op Wulk gelijkende soort. Hoe zouden die heten? En wat is 
het verhaal daarbij?
Hier aan onze Mazarrón baai zijn hier en daar ook schelpen te vinden. Maar dan toch 
vooral in het miljoenen jaren oude gesteente. Langs de Bolnuevo kust vind je 
gelaagde afzettingen in de rotsen met daarin kleine en grote fossiele schelpen. Door 
erosie komen ze bloot te liggen en komen ze aan het licht. Schelpen kunnen ons veel 
vertellen over de geologie; de fysische geschiedenis van de aarde. 



Hier in Spanje is die aardkundige geschiedenis heel bijzonder en divers. Schelpen zijn 
daarbij een prachtig onderzoeksinstrument. Schelpen zijn niet alleen mooi én 
interessant vanwege het verhaal van het verleden, maar zijn ook belangrijk als 
meetinstrument voor de staat van het milieu toen én nu. Wat betekent het verdwijnen
of verschijnen van bepaalde schelpen op een bepaalde plaats? Diverse organisaties 
wereldwijd houden zich met dat onderzoek bezig.  Slakken en schelpen behoren in de 
tak van de zoölogie tot de weekdieren. De weekdierkunde houdt zich ook bezig met 
mollusken, mariene weekdieren. 
Mijn kleine onderzoek naar de twee in het oog springende schelpen leverde 
interessante informatie op. 
Het kleine maar fijne hoorntje bleek een Wenteltrapje te zijn.  (Epitonium chathrus) 
Bij het goed bestuderen van de vorm een logische naam. De verticale ribbels op de 
schelp doen aan traptreden denken. Vooral bij de laatste winding is een heuse 
spiraaltrap te herkennen. Er zijn tot ongeveer 15 windingen, spitse top, ronde 
mondopening. Lichtgekleurd. Het wenteltrapje leeft op zand en slib tussen 5 en 70 
meter diep. In het voorjaar komen de vrouwtjes slakjes dicht onder de kust om 3 cm 
lange eiersnoeren af te zetten. Goed verstopt onder het zand of slik. Het Wenteltrapje 
komt voor in de Noordzee, Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het zijn kleine 
rovers die het vooral gemunt hebben op zee-anemonen. 

De andere opvallende schelp bleek de Geschubde stekelhoren te zijn. (Ocenebra 
erinaceus ) Ook deze slak is een roofzuchtige zeeslak. Ook bekend als de oesterboor, 
het is een plaag in oesterbedden waar hij alle tijd neemt om met zijn rasptong gaatjes
in de oesterschelpen te boren en de inhoud op te zuigen. Het is een prachtige grote 
gedraaide schelp van  6-6,5 cm. Spitsvormig, dikwandig en 7 windingen met 
schubbige ribben. Ook deze schelp is de moeite waard om voor te bukken, te 
bewonderen en misschien te bewaren. 

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



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      

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)



Rock Cafe is op de tom tom te vinden op: Calle Noruega-la reya 3 Puerto de Mazarrón
                                                      Telefoon: 644484325 
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