
NIEUWSBRIEF  december  2022                      15e jaargang nr. 4

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: Vacature                 secretaris@clubncm.es
Penningmeester: Bert van der Donk      penningmeester@clubncm.es

           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 vóór 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!

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

Voorzitter Secretaris         Penningmeester      Alg.Bestuurslid        Alg.bestuurslid      
Kees Rokven           vacature          Bert van der            Hedwigh                   Frans Gerrand 
                                                          Donk                        Verbruggen-Letty

Beste leden,

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Nog een paar weken en dan gaan we het 
Kerstfeest en Oud-Nieuwjaars feest weer vieren.
Voor het komende NCM Kerstdiner kunt u zich niet meer aanmelden maar op de 
Nieuwjaarsduik in Isla Plana verwachten we u allemaal, leuk uitgedost, voor een frisse
duik in de Middellandse zee en na de duik een gezellig samenzijn. Ook wil ik hierbij 
onze sponsoren Jos en Anita bedanken voor hun bijdrage om deze Nieuwjaarsduik 
wederom mede onvergetelijk te maken.

Even terugkomend op afgelopen maand, waarbij het duidelijk zichtbaar was dat de 
“overwinteraars” weer terug in Spanje zijn. Alle activiteiten werden druk bezocht en 
we hebben vele nieuwe leden welkom mogen heten.
Op “de laatste vrijdag van de maand borrel” waren veel leden aanwezig!
Zoals u kunt lezen is onze vereniging populair, onder de Nederlandstalige in deze 
regio, maar dat kunnen we niet voortzetten zonder uw medewerking. 
Voor de functie van gastheer/gastvrouw hebben zich samen met Ton, Hedwigh en 
Loes aangemeld. Zij zullen nieuwe leden, tijdens inloop ochtenden, informeren over 
het reilen en zeilen binnen onze club.
Hierbij nogmaals een oproep om u aan te melden voor een bestuursfunctie of  
commissielid. Momenteel is de bestuursfunctie van secretaris nog vacant!
Heeft u interesse dan kunt u zich  aanmelden via e-mailadres info@clubncm.es  .  

Namens het bestuur wens ik u:
            gezellige feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2023!

Kees Rokven
Voorzitter

mailto:info@clubncm.es


VAN DE LEDENADMINISTRATIE

                                                
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:
Jeta Teunissen
Lenie Gootzen
Matheu Hoenen
Lara Strobosch 
Lázaro Muñoz
Jacob Venker
René Tillmann
Gertie Tillmann-Hanssen

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 december 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  01-12-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Vrijdag  02-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  05-12-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Maandag  05-12-22 Evergreenkoor  El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  07-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  07-12-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  07-12-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  08-12-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)

Donderdag  08-12-22 NCM Golfinstuif Camposol golf volgens schema
Donderdag  08-12-22 Shantykoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  09-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  12-12-22 Evergreenkoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  14-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  14-12-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  14-12-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  15-12-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  15-12-22 Shantykoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  16-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Vrijdag  16-12-22 NCM Museumbezoek Mazarrón aanvang 11.00u
Maandag  19-12-22 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u



Maandag  19-12-22 Evergreenkoor El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  21-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  21-12-22 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  21-12-22 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  22-12-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  22-12-22 Shantykoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  23-12-22 Wandelen met Ger volgens schema
Zaterdag  24-12-22    NCM Kerstlunch Nueva Taberna Country club aanvang 13.30u
Donderdag  29-12-22 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  29-12-22 Shantykoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  30-12-22 NCM Borrelavond vervalt!
                                     bar/restaurant Mariano Camposol A  
                                               is tijdens de feestdagen 2  weken gesloten 

Zaterdag  01-01-23 NCM Nieuwjaarsduik aanvang 13.01u
Dinsdag  17-01-23    Quiztime met Reijer Band aanvang 13.15u

Verder voorlopig op ons jaarprogramma (onder voorbehoud)

Juni  21-06-23 NCM MIDZOMERFEEST
Oktober  14-10-23    NCM LUSTRUMFEEST/OPENINGSFEEST 

Contactpersonen: 

Evergreen koor: Emmy Duijts         janduijts@hotmail.com            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  

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
mailto:janduijts@hotmail.com


Vrijdag 16 dec   NCM MUSEUMBEZOEK  MAZARRON 

                                                          

Op vrijdag 16 december om 11.00u staat er weer een leuke activiteit op de agenda!
We maken ditmaal een cultureel uitstapje in de regio naar Museum Antonio Paredes in
Mazarrón. Dit museum laat de bezoekers zien hoe Mazarrón er 100 jaar geleden 
uitzag. Ton Kunneman zal zorg dragen voor de vertaling in het museum.

Museum Antonio Paredes

Het moderne bruine gebouw herbergt sinds november 2019 veel historie van 
Mazarrón, onder andere de geschiedenis van de mijnen, de gereedschappen en 
machines, de mijnwerkers. Oude documentatie maakt veel duidelijk. Ook een 
maquette en informatie over het kasteel van Velez, een verzameling oude motoren, 
hoe de kappers vroeger werkten en ook over andere middenstanders wordt de historie
belicht. Kortom de moeite waard.Alle tentoongestelde attributen zijn door de 
naamgever van het museum zelf gemaakt dan wel gerestaureerd en weer bruikbaar 
gemaakt.Vertaling van informatie op de website van het museum: 
https://museoparedes.es

Aanmelden
Als u mee wilt naar het museum, graag aanmelden vóór 9 december 2022 door een 
mailtje te sturen naar Frans Gerrand: ff.gerrand@gmail.com

Na het museumbezoek willen we voor hen die mee willen gaan in een restaurantje in 
Mazarrón een menu del dia gaan nuttigen, uiteraard wel voor eigen rekening. Welk 
restaurant is een verrassing. Bij aanmelding graag even aangeven of u mee gaat eten.

Om alles in goede banen te kunnen leiden kan de groep niet groter zijn dan 25 
personen. Volgorde van aanmelding bepaalt of u erbij hoort.Er zijn voor de NCM leden
geen kosten verbonden aan dit museumbezoek.

Met vriendelijke groet,

Frans Gerrand
Coördinator NCM activiteiten

 Adres: Museo Antonio Paredes
             Av. Constitución 193
             30870 Mazarrón, (Murcia)
             (t.o. Pollicia National Mazarrón en de bloemenzaak in de hoofdstraat van
             Mazarrón)

mailto:ff.gerrand@gmail.com
https://museoparedes.es/


Zaterdag 24 dec.   UITNODIGING   NCM KERSTLUNCH 

Beste leden,

Ook dit jaar organiseren we weer de NCM Kerstlunch. Die zal ditmaal plaatsvinden op 
zaterdag 24 december van 13-17 uur in Restaurant ¨Nueva Taberna¨ op Country Club
Mazarrón (route).

We gaan om 13.30 uur aan tafel. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Paul 
Pryce en Michelle Miles. Heerlijk swingende muziek, die u snel de dansvloer op zullen 
doen gaan. ¨A mix of all the years from the 60s to the present day, with lots of fun & 
laughter.¨

   

De kosten bedragen:

€ 30,00 per persoon (voor leden) 

€ 32,50 per persoon (voor niet leden)

* Drankjes zijn hierbij niet inbegrepen. Vanwege de restaurant voorwaarden rondom 
kerstdiners is er helaas vanaf 10 december geen restitutie mogelijk als u verhinderd 
bent. Uiteraard kunt u in dat geval wel iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Het maximaal aantal aanmeldingen is inmiddels bereikt. Wilt u op de 
wachtlijst, stuur dan even een mail naar webmaster@clubncm.es.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D37.86057%252C-0.98954%26fbclid%3DIwAR2DzompbruKIERMNC7SlYwFi-fSdMXJZvcOq2j3e9bN2zXNhJ_jkx6OUpM&h=AT26FWCezPo_Jj8fkcN3KeNbkU-GPUmUrNgEIerxOp96qlL7fWi3TyaIBINbbTbVlBFCSOQlFPc-Psgs7r1SSj-2Giy6xD_MgZdDIpXK-PPbjSrS0hT7lIJlQTBGn7RGtm8


 



          Zondag  1 januari 2023 is de NCM..

Op zondag 1 januari 2023 gaan we de Nieuwjaarsduik organiseren.
We doen dat op dezelfde locatie als voorgaande jaren nl. te Isla Plana.(Calle 
Isla Trinidad).
Dit keer is er een prijsje voor degene die het leukst verkleed is m.b.t het 
thema “HAWAII”
 
Tip: het is wellicht verstandig water schoenen/oude sportschoenen aan te 
doen. Vergeet ook uw badjas of handdoek niet!
We gaan dus weer de 1e van de 1e om 1 over 1 voor de eerste keer in 2023 
het water in.
Uiteraard is het voor uw eigen risico of u de duik waagt. Tijdens deze 
Nieuwjaarsduik is er weer een verrassing van Anita en Jos. Mede op verzoek 
van Jos en Anita, meldt u even aan bij Frans Gerrand
E-mail ff.gerrand@gmail.com met de vermelding Nieuwjaarsduik.

AH RENTAL SERVICES, onze sponsoren, (Anita Herremans en Jos Goossens) 
zorgen deze middag weer voor een drankje. 

   
   Als het weer het toe laat dan kan men na de duik nog op
   eigen gelegenheid op het strand BBQ-en Het is dan de
   bedoeling dat u zelf zorgt voor datgene wat u nodig heeft!
   De BBQ /tafeltje/stoeltjes eten en drinken enz.

about:blank


Routebeschrijving:

Vanuit Puerto de Mazarrón op de rotonde met het schip richting Cartagena/ Isla Plana.
Op de rotonde met de vuurtoren. Neem hier de 1e afslag rechts de E22 Isla Plana en 
La Azohia. Niet Cartagena.
Pas op na ±1km komen er behoorlijke bochten en hoogteverschillen. Je bent er nu 
bijna.
Op de laatste bult waar de weg omlaag gaat eerst een beetje naar links en dan naar 
rechts krijg je meteen een recht stuk. Dit is Isla Plana.
Rechts is de zee, daar zijn parkeerstroken en daar kan geparkeerd worden. Ook aan 
de andere kant van de weg zijn parkeerplaatsen. 
Aan het eind van de parkeerstroken aan de zee zijde staan vuilcontainers. Let ook op 
onze banner (spandoek)
De toegang tot het strand is aan de zee zijde ter hoogte van de vuilcontainers voorbij 
het zebrapad.

Calle Isla Trinidad in Isla Plana is de juiste locatie !!



               

Op dinsdag 17 januari 2023 om 13.30 uur is er weer een Quiz.                  

Locatie: Bar/café Shenanigans (t.o. de Trevibar) op Camposol B 
(commercieel centrum).       

I.v.m. de tafelindeling graag aanwezig zijn om uiterlijk 13.15 uur!!

Een gezellige quiz met algemene vragen in diverse categorieën zoals; Wetenschap, 
Sport, Actualiteiten, Amusement, de Goede oude tijd, Algemeen, etc. 

Deze Quiz is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-NCM-leden!

U kunt zich aanmelden als koppel of als team van maximaal 4 personen.

                                                    

                                                       U komt toch ook?

Deelnamekosten € 2,00 per tafel

Graag aanmelden vóór 8 januari a.s. bij Reijer Band:    r.band49@gmail.com

Maximaal aantal deelnemers is ca. 40 personen!!

Vergeet niet een pen mee te nemen!



Wandelen met Ger December
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.   

Vrijdag 2 december 2022   Ruta Wilma  
09.30  uur Restaurante  Jarro ‘d Oro Alhama de Murcia
https://goo.gl/maps/FDFGr8CepXChwJg1A
11 km 400 hoogtemeters
Nazit; Restaurante Jarro ‘d Oro

Woensdag 7 december 2022     Hinojar  
Verzamelen 10.00 uur Restaurant/Bar Cine El Paraton
https://goo.gl/maps/PqisfWVSQGgZ9FwM9
Hierna rijden we een stuk verder.
11 km 360 hoogtemeters
Nazit; Overleg

Vrijdag 9 december 20212   Sierra Los Gomez  
Verzamelen 10.00 uur Bar Perdigon Calle Major 62 Las Palas
11,5  km 240 hoogtemeters
Nazit; Overleg
Woensdag 14 december 2022   El Pareton  
Verzamelen 10.00 Restaurante/Bar Cine El Pareton
https://goo.gl/maps/PqisfWVSQGgZ9FwM9
11 km 105 hoogtemeters Landelijke wandeling vanaf hier
Nazit; Bar Cine

Vrijdag16 december 2022   Perin  
Verzamelen 10.00 uur sociaal Perin 
9,6 km 400 hoogtemeters
Nazit; Sociaal Perin

Woensdag 21 december 2022     Campo de Tiro Mazarron  
10.30 uur verzamelen parkeerplaats cementerio Mazarron (geen Puerto)
Avenida de Juan Carlos I Mazarron (Straat doorrijden tot uit de bebouwing)
8,5 km 300 hoogtemeters
Nazit; Restaurante Copa ‘d Oro Mazarron

Vrijdag 23 december 2022   Ruta Elise (familiewandeling, kerstwandeling)  
Verzamelen 10.30 Restaurante Mandola
http://www.restaurantemandola.com/
7,7 km 247 hoogtemeters
Nazit; Restaurante Mandola 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Woensdag 28 december 2022   Casa Forestal Morti  
Verzamelen 10.30 uur Venta La Rata
 ( https://restaurantguru.com/Venta-La-Rata-Totana )
11,5 km 390 hoogtemeters
Nazit; In overleg

Vrijdag 30 december 2022   Oudejaars familie wandeling  
Verzamelen 11.00 uur Sociaal Isla Plana
Kustwandeling richting La Azohia en/of zover we komen.
Nazit; Onderweg koffie, drankje, tapas.

Gezien de soms lange afstand en de vele hoogtemeters is een goede fysieke 
conditie vereist.
Neem steeds voldoende eten en drinken mee, bij lange tochten wordt er 
gepicknickt onderweg!
Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo en er wordt regelmatig gestopt 
voor een foto of om te genieten van de natuur.

Iedereen wandelt mee op eigen risico. & Advies: Zorg dat U verzekerd bent 
tegen ongevallen via uw reisverzekering.

INFO: Ger Theuns & Telefoon: 0031 620750228

about:blank


Verslagen en/of foto’s van activiteiten:

JEU DE BOULES woensdagmiddag 16 november

Zoals U weet  spelen we iedere woensdag middag om 14:00 uur Jeu de Boules bij 
Mesón Mariano’s op Camposol. Iedereen is welkom. Na afloop hebben we nog een 
gezellige nazit. Zoals u op de foto’s kunt zien is het een grote en gezellige groep. 

 

 



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. 

Ipomoea tricolor, Blauwe winde 

Elke ochtend een hemelsblauw cadeautje. Wie wil dat nu niet? Het kan hier in Spanje. 

Heeft u een paar vierkante centimeters op terras, balkon of tuin over? Ēn een 
mogelijkheid om planten te kunnen laten klimmen? Dan zult u veel plezier beleven 
aan de blauwe winde. Het is een klimplant van akkers, tuinen, en wegbermen in het 
Middellandse Zeegebied. Enkele zaadjes in het voorjaar een etmaal in lauwwarm 
water leggen en vervolgens rechtstreeks of via een zaaipotje zaaien. Ikzelf heb naast 
het terras een plantenklimzuil gezet. Hierdoor kan ik blauwe winde samen met 



zonnebloemen groeisteun bieden. De stengels van de blauwe winde wikkelden zich in 
snel tempo om de spijlen omhoog. 

De 6-8 cm grote trechtervormige bloemen openen zich s, nachts. Ondanks dat ik 
enkele keren heel vroeg ben opgestaan om de ontplooiing van de bloemen te kunnen 
waarnemen, was ik toch nog te laat. Het is een plant uit de tropen en daar worden de 
bloemen graag bezocht door vleermuizen. De bloemen bloeien slechts 1 dag. Daarom 
wordt deze plant ook wel dagwinde of dagschone genoemd. Gedurende de dag zie je 
de kleur van de bloem gradueel veranderen van hemelsblauw naar donkerder 
blauw/paars. ‘s Avonds kun je al goed zien welke bloem zich die nacht zal gaan 
openen. De opgerolde bloem lijkt dan op een zuurstok uit de snoepkraam van de 
kermis. De blaadjes zijn hartvormig en fris groen. 

Mijn blauwe windes ontwikkelen nu hun zaden. Die zaadjes wil ik volgend jaar 
gebruiken om nog meer te kunnen zaaien. Ik leerde van internet dat ik er goed aan 
doe om ze eerst voor te zaaien in potjes. Want vogels en muizen zijn immers dol op 
zaden. Ik doe heel graag onze putter vogeltjes een plezier, maar…in de blauwe winde 
zaden zit een stofje dat op de drug LSD lijkt. En of onze putter vriendjes een LSD “trip
“ goed overleven? De plant komt oorspronkelijk uit Mexico. Daar worden de 
fijngemalen zaden al heel lang gebruikt door de sjamanen bij de Ayahuasca 
ceremonies. Toen in de jaren 60 het hallucinerende effect ook in ons werelddeel 
bekend werd, nam het gebruik van de zaden hier sterk toe. Het schijnt dat 
zaadhandelaren in de jaren 80 de zaden met een gifstof gingen bespuiten waardoor 
vervolgens de vraag afnam. 

Tja, denk je een stukje te schrijven over een prachtige hemelsblauwe bloem kom je 
op internet al snel op fora over druggebruik. Zo leer je nog eens wat! Ik hou het bij 
genieten van de prachtige bloemen en een rijk begroeide klimzuil met lianen met 
hartvormige bladeren. En elke ochtend een nieuwe hemelsblauwe begroeting. 

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  .  

http://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 


