NIEUWSBRIEF november 2022

15e jaargang nr. 3

VERENIGING NCM:
Vaste bijeenkomst plaats:
Adres:

Restaurant Mesón Mariano
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:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Kees Rokven
info@clubncm.es
Vacature
secretaris@clubncm.es
Bert van der Donk
penningmeester@clubncm.es
Hedwigh Verbruggen-Letty
Frans Gerrand

WEBSITEBEHEER:
FACEBOOKBEHEER:
REDACTIE NIEUWSBRIEF:
ACQUISITIE:

Hedwigh Verbruggen-Letty
webmaster@clubncm.es
Jan Swinnen en Kees Rokven
Loes Hooghiemstra
info@clubncm.es
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 (onze voorkeur)door storting op de bankrekening van de NCM:
IBAN:
ES65 2100 6032 8502 0008 1868 BIC: CAIXE SB
t.a.v. NCM Mazarrón met een zo kort mogelijke vermelding:
VOORNAMEN en één ACHTERNAAM is voldoende!

INHOUD NIEUWSBRIEF
*
*
*
*
*

Colofon
Van de bestuurstafel
Ledenadministratie
Komende activiteiten
Verslagen en /of foto’s van activiteiten

*
*
*
*

Natuurcolumn
Ingekomen stukken
Privacybeleid
Adverteerders

–
–
–
–

Algemene Ledenvergadering
Openingsfeest
Strand jeu de boules
Borrelmiddag

13 okt.
21 okt.
26 okt.
28 okt.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter
Kees Rokven

Secretaris
vacature

Penningmeester
Bert van der
Donk

Alg.Bestuurslid
Alg.bestuurslid
Hedwigh
Frans Gerrand
Verbruggen-Letty

Beste leden,
De afgelopen maand was een drukke en bewogen maand voor het bestuur. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering namen we afscheid van de bestuursleden:Herman
Cornelissen (secretaris), Leo van Brandwijk (penningmeester) en Jan Duijts
(alg.bestuurslid). De functie van penningmeester is al weer ingevuld door Bert v.d
Donk maar we zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden
die activiteiten willen organiseren.
Het openingsfeest van de NCM was een zeer geslaagd feest, mede dankzij alle leden
die aanwezig waren en de staf van restaurant Amapola. Bedankt hiervoor !
De laatste vrijdag van de maandborrel hebben we de afgelopen maand, voor de
verandering, gehouden in Bar Raya in Puerto de Mazarrón. De belangstelling was
overweldigend ! Antoon en Karina, bekend van het TV programma “het roer om”
verzorgden voor de aanwezigen een stamppotje met rookworst. Dit is ook dankzij
diverse ondersteunende leden een gezellige middag geworden.
Jan van de Lans, coördinator Jeu de Boules, ging eenmalig van locatie veranderen. We
speelden op het strand van Playa de la Ermita in Puerto de Mazarrón met na afloop
een gezellige nazit.
Het bestuur had het komende “Lustrumfeest” gepland op 5 mei 2023, maar door
(naar verwachting) de afwezigheid van veel leden rond die periode is besloten om het

feest te verplaatsen naar zaterdag 14 oktober. Volgens ons archief is op 14 oktober
2008 het 1e officiële bestuur van de NCM door de leden gekozen op de 1 e Algemene
ledenvergadering met als voorzitter dhr. Vos, secretaris dhr. Been en penningmeester
dhr. Van Baal.
(5 Mei 2008 is de club opgericht met een voorlopig bestuur vandaar de eerst gekozen
datum).
Kees Rokven

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:
Arno Spiegels en Lizette Spiegels-Gijzen
Wim Vermeulen en Tanne Vermeulen-Vennik
Wil Grootmeijer van de Zanden
Ben Kuilman
Marc Meert
Caroline De Smaele
Joop Evers
Marty Janssen
Henk Koenhein en Wilma Koenhein – Krul
Hannie Franssen en Wiel Franssen
Lian de Bruijn en Koos Zaad
Helpt u mee om onze ledenlijst actueel te houden?
Geef daarom uw gewijzigde gegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
door aan info@clubncm.es

KOMENDE ACTIVITEITEN november 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.

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag

02-11-22
02-11-22
02-11-22
03-11-22
04-11-22
07-11-22
07-11-22
09-11-22
09-11-22

Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Wandelen met Ger
NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón
Shantykoor+ Evergreen El Pilon Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón

volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
volgens schema
aanvang 13.30u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u

Woensdag
Donderdag

09-11-22
10-11-22

Donderdag

10-11-22

Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

11-11-22
14-11-22
16-11-22
16-11-22
16-11-22
17-11-22
18-11-22
21-11-22
21-11-22
23-11-22
23-11-22
23-11-22
24-11-22
25-11-22
25-11-22

NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
(bar/restaurant Mariano Camposol A)

NCM Golfinstuif Camposol golf
Texas scramble 18 holes
Wandelen met Ger
Shantykoor +Evergreen El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Wandelen met Ger
NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón
Shantykoor +Evergreen El Pilón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A
NCM Golfinstuif Camposol golf
Wandelen met Ger
NCM Borrelavond

volgens schema
volgens schema
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
volgens schema
aanvang 13.30u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u
aanvang 13.00u
aanvang 16.00u

(bar/restaurant Mariano Camposol A)

Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

28-11-22
28-11-22
30-11-22
30-11-22
30-11-22

NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón
Shantykoor +Evergreen El Pilón Mazarrón
Wandelen met Ger
NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón
NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A

aanvang 13.30u
aanvang 17.00u
volgens schema
aanvang 10.00u
aanvang 14.00u

Vindt u dat er meer georganiseerd kan worden in onze club, dan kunt u daar
zelf een bijdrage aan leveren door lid te worden van onze
activiteitencommissie en samen voor onze leden nieuwe, leuke activiteiten
organiseren.

Verder voorlopig op ons jaarprogramma (onder voorbehoud)
December
Januari
April
Juni
Oktober

01-01-23
21-06-23
14-10-23

NCM
NCM
NCM
NCM
NCM

KERSTDINER
NIEUWJAARSDUIK
PAASBRUNCH
MIDZOMERFEEST
LUSTRUMFEEST/OPENINGSFEEST

Contactpersonen:
Evergreen koor:
Golfinstuif
Jeu de boules:
Klaverjassen:
Shantykoor:
Tennis
Wandelen:

Emmy Duijts
Kees Rokven
John van Kooten
Jan van der Lans,
Kees Rokven
Freddy Seinen
Gertie Rakels
Ger Theuns

janduijts@hotmail.com 0034-608 996991

ceesrokven@hotmail.com
jjvkooten@gmail.com
janvanderlans01@gmail.com
ceesrokven@hotmail.com
fgseinen@hotmail.com 0031-620136797
0031 640288896
gertheuns@live.nl
0031 620750228

Wandelen met Ger November 2022
Beste Wandelaars i.v.m. weers- en of andere omstandigheden
is het mogelijk dat een wandeling niet door kan gaan. Daarom
raadpleeg altijd voor vertrek “de wandelen met Ger”
Whatsapp.

DINSDAG 1 november 2022
OP DINSDAG IVM KOOR

Rio Chicamo Nieuwe wandeling.

Deze wandeling is alleen voor wandelaars die bekend zijn met
bergwandelen.
Beste wandelaars voor dinsdag 1 november 2022 heb ik een wandeling
gepland door de rivier Rio Chicamo ter hoogte van Abanilla.
Om 10.00 uur verzamelen in Albanilla. De wandeling is rond de 13 km en 235
hoogtemeters.
Via de A7 is het 103 km. (vanuit Isla Plana) Via A30 is het 98 km vanuit Isla
Plana. Volg Alicante, na het passeren van de stad murcia afslag 555 richting
Santemero/Abanilla. U blijft op de RM414 richting Abanilla. Voor Abanilla is
een echte grote rotonde deze rechtdoor de plaats in rijden, Av.Region de
Murcia.
Als u de plaats rechtdoor inrijdt ziet u op een pleintje aan uw linkerhand een
benzinestation. Daar parkeren en t/o benzinestation koffie drinken om
vervolgens onze weg gezamenlijk te vervolgen.
Vergeet niet plastic zak ( vuilniszak) mee te nemen voor spullen die niet nat
mogen worden en waterschoeisel.
Nazit; Restaurant Restaurante Bombay in Fortuna
Ikzelf en anderen kiezen ervoor om na de nazit 1 nacht te overnachten in
Camping La Fuente, welke je zelf moet boeken.
Het ligt in Los Baños de Fortuna, op 3 km van Fortuna en op 25 km van de
hoofdstad van Murcia. Ons droge en zonnige klimaat, een van de beste in
Spanje, biedt u de mogelijkheid om het hele jaar door van onze faciliteiten te
genieten. Wij bieden een omheining van vier verwarmde zwembaden type
SPA (32º- 36ºC) met bubbelbad, luchtbedden, canyons en watervallen, waar
u kunt genieten van momenten van ontspanning en welzijn in een unieke
omgeving.Wij bieden een breed scala aan accommodatie modaliteiten,
hotelkamers, bungalows met één of twee slaapkamers, evenals
kampeerplaatsen.
Vrijdag 4 november 2022 Nieuwe brandhoutroute
10 km km en 268 hoogtemeters
10.30 uur verzamelen La Taberna Countryclub
Nazit; La Taberna

Woensdag 9 november 2022 Omloop La Panilla
10 km 180 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur bij de kerk in het dorp La Panilla.
Nazit; La Panilla
Vrijdag 11 november 2022 Ruta Alda
9 km en 246 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur restaurant El Saladillo
Nazit Restaurant El Saladillo
Woensdag 16 november 2022 Ruta Wilma Sierra Espuna
11 km en 400 hoogtemeters
Verzamelpunt 09.30 uur Restaurante Jarro ‘d Oro
Nazit Restaurante Jarro ‘d Oro
Vrijdag 18 november 2022 Vuelta Sierra de las Herrerias
12 km en 321 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.00 uur Supermarkt Cash Costo Langs de weg van Puerto
naar Mazarron
Nazit in overleg
Woensdag 23 november 2022 Engelse route
9 km en 292 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 Bar Cantina Campillo de Adentro
Nazit in overleg.
Vrijdag 25 november 2022 Los Balcones (Pepertjes ?)
10 km en 65 hoogtemeters
Verzamelpunt 11.00 uur Los Balcones
Nazit Los Balcones
Woensdag 30 november 2022 Tallante
Verzamelen 10.00 uur Restaurante EL Buen Descanso Tallante
10.4 km 439 hoogtemeters.
Nazit: Restaurante El Buen Descanso

NCM GOLFTOERNOOI NIEUWS
Op donderdag 10 november wordt er een golfmiddag georganiseerd waar iedereen,
die de golfsport machtig is, aan mee kan doen.
We starten om 13.00 uur op de golfbaan op Camposol.Er wordt volgens het Texas
Scramble concept gespeeld.
Dat houdt in dat we 18 holes spelen in flights van 4 personen.
Na afloop (rond 18.30 uur) is er gelegenheid om gezamenlijk, met partner, te eten bij
Spice Villa.
De kosten zijn geraamd op: Greenfee + buggy -> €45,- pp
Early Bird menu
-> €16,75 pp (excl. drank)
Wil je meedoen dan uiterlijk voor3 november, met vermelding hc, opgeven
via: jjvkooten@gmail.com.

VERSLAGEN en/of FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
NCM ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 oktober 2022

Het voltallige bestuur

Het geluid werd weer prima
verzorgd door Ton Kunneman.

Onze
Onze nieuwe penningmeester
Bert van der Donk
Drie bestuursleden namen afscheid van de NCM (foto links):
Leo van Brandwijk als penningmeester
Herman Cornelissen als secretaris
Jan Duijts als algemeen bestuurslid

NCM OPENINGSFEEST VRIJDAG 21 oktober 2022
in Restaurant Amapola Bolnuevo.
We werden vanaf 18.30u op het terras ontvangen met een glaasje Cava.
Rond 19.00u kon iedereen plaats nemen in het restaurant zoals keurig aangegeven
stond.

De avond werd muzikaal opgeluisterd
door “ MELODEE “. Een fantastisch duo
die de dansliefhebbers snel de dansvloer
op deed opgaan.
Het was een heel gezellige feestavond.
Loes

NCM STRAND JEU DE BOULES woensdag 26 oktober 2022
Playa la Ermita bij Bar Raya Rock Café nazit.
Voor de verandering had de coördinator van het Jeu de
Boules, Jan v.d Lans, voor een andere locatie gekozen.
Een prachtig strandje aan de Oude haven van Puerto de
Mazarrón.
Het was een gezellige middag maar helaas die stalen
ballen rollen niet in het zand dus het verliep iets anders
dan wat we gewend waren. Op sommige momenten
konden we zelfs het ingegraven cochonnet niet meer
vinden.

NCM BORRELMIDDAG

28 oktober 2022

Afgelopen vrijdag hebben we een gezellige “laatste vrijdag van de maand borrel ”
gehad bij Antoon en Karina, uitbaters van bar Raya in Puerto de Mazarrón. De
boerenkool stamppot met rookworst en jus smaakte iedereen prima, net zoals de
drankjes die geserveerd werden. Het was een druk bezochte middag met meer dan 50
aanwezige leden. Het bleef nog lang gezellig.Ook wil ik de speciaal opgeroepen
keukenbrigade bedanken die het eten voor ons bereid had.
Kees Rokven

Een lekker boerenkool stamppotje met worst
voor degenen die zich hiervoor opgegeven
hadden.

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.
Middellandse zeekwal, Cotylorhiza tuberculata,

Hoe heerlijk is het om op een warme zomerse dag een duik te nemen in de blauwe
middellandse zee. Of om pootje te baden. Of om, zoals ik veel Spanjaarden zie doen,
gewoon tot aan het middel in het water staan en gezellig met elkaar te kletsen. Het
fijne van de Middellandse zee hier is dat het water kristalhelder is. Visjes kun je tot
aan je tenen zien zwemmen. En daardoor gelukkig meestal ook de andere
zeebewoners.
Zoals de kwallen. Want hoe prachtig ze ook zijn, ik heb liever geen kwallensteek meer.
Tegenwoordig hebben we standaard een tube Neosayomol (Difenhidramina
hidrocioruro) crème bij ons als we naar het strand gaan. Voor het geval dat. En bij
een steek vooral veel spoelen met zout water!

Gelukkig steken niet alle kwallen met vervelende gevolgen voor de mens. Een
voorbeeld hiervan is de prachtige Middellandse zeekwal, die vooral voorkomt in
Spanje. Ook wel Spiegeleikwal genoemd. Een beauty en niet vervelend voor de mens.
Zijn uiterlijk lijkt op een gebakken spiegelei. Deze kwal troffen we afgelopen zomer in
enkele aantallen tegelijk aan in de Mazarrón baai. Zekerheidshalve bleef ik wel op
gepaste afstand bij het maken van foto's. Het is een grote kwal met afmetingen tot 35
cm. Hij heeft acht grote hoofdarmen en vele kleinere armen. De uiteinden van de
tentakels zijn wit en paars. Dat geheel ziet er prachtig uit. Om dat goed te kunnen
laten zien voeg ik naast een eigen foto ook een perfect gemaakte internet foto toe.
Bijzonder is dat deze kwal zich zelfstandig kan voortbewegen. Ze hebben geen
stroming nodig om zich te verplaatsen. De ideale watertemperatuur is tussen de 20 en
25 graden. Wetenschappers vermoeden dat het vaker voorkomen van deze kwal
samenvalt met de verhoogde zeewatertemperatuur. Hij eet algen, garnalen en kleine
visjes. Deze kleine visjes vinden echter tussen de vele brandnetelharen ook een veilig
toevluchtsoord tegen grotere rovers. De spiegeleikwal leeft 6 tot 9 maanden. Voordat
het vrouwtje sterft laat ze vele larven los, die uitgroeien tot poliepen en uiteindelijk
tot kwallen.
En oh ja, ziet u kwallen in zee dan kunt u anderen waarschuwen door in het Spaans
medusa, medusa te roepen. Dat brengt me op de naamsconnectie met de
wonderschone Medusa uit de Griekse mythologie. Haar weelderige haarbos bestond
uit kronkelende slangen. Wie haar rechtstreeks aankeek veranderde in steen. Alleen
de held Perseus slaagde erin Medusa met een list te onthoofden. In de speelfilm :
“Clash of the Titans” wordt deze mythe uitgebeeld.

Wederom levert een plant- of dierbeschrijving tevens een inkijkje in geschiedenis,
gebruiken, geneeskrachtige toepassingen, mythen en legenden op.
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De
foto’s zijn van eigen hand.
Met zonnige natuurgroeten, Anja

INGEKOMEN STUKKEN n.v.t

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

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

