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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
Aspirant secretaris:                    Liesbeth v.d. Waarden           aspirant secretaris@clubncm.es
Penningmeester:    Bert van der Donk             penningmeester@clubncm.es

           Algemeen bestuurslid                  Hedwigh Verbruggen-Letty
           Algemeen bestuurslid                  Frans Gerrand
           Aspirant algemeen bestuurslid     Herman Cornelissen
          

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

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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Beste leden,

Het was voor het bestuur een drukke maand. Veel activiteiten werden druk bezocht, 
zoals de Nieuwjaarsduik met BBQ in Isla Plana, de quiz van Reijer en Els Band op 
Camposol, het museumbezoek in Mazarrón en de vaste wekelijkse activiteiten. 
Voor komende maand gaat dat zeker niet anders zijn met een excursie naar het 
mijncomplex in Mazarrón en een muziekbingo van Freddie en Henriëtte bij Mesón 
Mariano’s.
Ook voor Loes Hooghiemstra die iedere maand de Nieuwsbrief voor onze club verzorgt
(redactie) was het meer werk deze maand om alles netjes erin te zetten! 
Verder kan ik u mededelen dat ik blij verrast ben met de terugkomst van onze oud 
secretaris, Herman Cornelissen, binnen het bestuur. Hij gaat voor u aan het werk als 
(aspirant) algemeen bestuurslid. Hopelijk krijgt hij tijdens de Algemene Leden 
Vergadering uw goedkeuring !

De afgelopen maand heb ik op uitnodiging van de nieuwe Nederlandse ambassadeur 
in Spanje, dhr. Nieuwenkamp en de nieuwe honorair consul dhr. de Haan, een 
samenzijn bijgewoond waar vele Nederlandse clubvertegenwoordigers aanwezig 
waren. De Nederlandstalige Club Mazarrón was bij dhr. de Haan bekend als een 
bloeiende club en de waardering voor onze inzet voor de Nederlanders in onze regio 
werd door zowel de ambassadeur als de honorair consul zeer gewaardeerd. Ik heb de 



toezegging gekregen van dhr.de Haan dat hij binnenkort een bezoek zal brengen aan 
onze club. Ook zal er, op diens eigen verzoek, een speciale bijeenkomst komen voor 
de ondernemers onder onze leden.
 

Nederlands Ambassadeur         Honorair Consul
Dhr. Nieuwenkamp         Dhr. de Haan

Kees Rokven 
Voorzitter

TIP van de NCM webmaster

Zoals u weet hebben we sinds vorig jaar de login functie van de NCM website 
verwijderd. De NCM Website is nu dus direct toegankelijk voor iedereen, zonder 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

We hebben begrepen van een aantal leden dat ze toch nog steeds de melding krijgen 
dat ze moeten inloggen om op de website te komen. Maar deze functie werkt dus nu 
niet meer.
Herkent u dit? Dan is dit de oplossing:
-Ververs uw historie in Google, dan heeft u dit euvel niet meer. U komt dan direct op 
de homepage van de NCM website.
Google onthoudt namelijk automatisch hoe u eerder toegang zocht. Bent u niet zo 
¨technisch¨, laat het even weten dan regelen we wat om u te helpen.



ONZE ADVERTEERDERS   

    
      Kijk eens bij onze adverteerders  aan het einde van deze Nieuwsbrief of op onze    
      website  www.clubncm.es  .  
      
      * ANS VAN DER LINDEN voor kunst aan de muur (schilderijen)
      * BAGGERS  voor al uw verzekeringen in Spanje
      * BAR RAYA  voor Hollandse snacks, heerlijke cocktails en rockmuziek
      * BEL CASA CALIDA   full service keyholding
      * BERT LICHTENBERG   Workshops-Fotoshoots-Bedrijfsfotografie
      * CATHARINA     Interior en decor
      * D&B COSTA CALIDA PINTORES  voor binnen en buiten schilderwerken  
      * D&B SEGUROS  voor al uw verzekeringen in uw eigen taal
      * FINANCIEEL ADVIES  Carolien Hoogenes-Bouwens  
      * FOR SALE HOUSE SPAIN verkoop Spaanse huizen
      * LA MARIPOSA BLANCA  Wellness Massage
      * RESTAURANT MESON MARIANO    Camposol A
      * SAKO  Building ,Renovation & Design
      * VICTOR FERNÁNDEZ   Key holding  , administratie finca’s , verzekeringen
    

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

                                                
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:

Roland Chaves-Daguilar en Heidi Bouaoud
Arno Knol en Mariejoze Knol
Brit en Erwin Zwikstra
Annemiek Doffer en Ta Struik
Jeanne Zwans en Jaap Cleutjens
Marjolein  en Theo Groenewoud 
Frans en Jaqueline Hoedemaker 

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  februari 2023

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

http://www.clubncm.es/


Woensdag  01-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  01-02-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang  10.00u
Woensdag  01-02-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  02-02-23 NCM Golfinstuif Camposol golf volgens schema
Donderdag  02-02-23 Evergreen koor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  03-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  06-02-23 Shantykoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  08-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  08-02-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang  10.00u
Woensdag  08-02-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  09-02-23 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)

Donderdag  09-02-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  09-02-23 Evergreen bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  10-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  13-02-23 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Maandag  13-02-23 Shantykoor El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  15-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  15-02-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  15-02-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  16-02-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  16-02-23 Evergreen koor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  17-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Vrijdag  17-02-23    Excursie Mijncomplex + lunch aanvang 11.00u
Maandag  20-02-23 Shantykoor El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Dinsdag        21-02-23 Muzikale bingo aanvang 15.00u
Woensdag  22-02-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  22-02-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Donderdag  23-02-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  23-02-23 Evergreenkoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  24-02-23 NCM Borrelavond          aanvang 16.00u
                                     bar/restaurant Mariano Camposol A  

Maandag  27-02-23 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u

Verder voorlopig op ons jaarprogramma (onder voorbehoud)

April  27-04-23 KONiNGSDAG /AUTO PUZZELTOCHT 
Juni  21-06-23 NCM MIDZOMERFEEST
Oktober  14-10-23    NCM LUSTRUMFEEST/OPENINGSFEEST 

Contactpersonen: 
Evergreen koor: Freddy Seinen fgseinen@hotmail.com     0031-620136797 

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
mailto:fgseinen@hotmail.com


Vrijdag 17 februari 2023 EXCURSIE MIJNCOMPLEX  en naar keuze 
lunch 

Beste NCM leden,

Niet al te lang geleden hebben veel leden een bezoek gebracht bij het “Museo Antonio 
Paredes” waar de mijnbouw van Mazarrón tentoongesteld werd.
Omdat velen van ons in de buurt van Mazarrón wonen of een deel van het jaar hier 
verblijven willen wij de beleving van de mijnbouw in Mazarrón ook in de praktijk 
mogelijk maken.
Na het bijwonen van een informatiedag van Antonio Paredes, de beheerder van het 
museum, en het zoeken van een goed begaanbare weg in het mijngebied, voor zowel 
jongeren als ouderen onder ons, kan de wandeling door het mijngebied plaats gaan 
vinden.
Het plan is om op vrijdag 17 februari 2023, om 11:00 uur aan te vangen met de 
wandeling. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats voor het mijncomplex of 
daar vlakbij, op de hoofdweg van Mazarrón de “Avenida Constitución”, ter hoogte van 
de afslag Calle de la Via.
Het dringende advies is om stevige wandel- of bergschoenen te dragen. We doen het 
rustig aan, met regelmatige stops, ook om foto’s te maken en om het nodige uit te 
leggen.
Wij hopen dat het weer meewerkt en dat het niet regent in de dagen voor de 
wandeling, want dan zullen wij het voor uw veiligheid moeten uitstellen.

Voor degene die na de wandeling trek hebben gekregen en een hapje willen eten, 
organiseren wij rond 13:00 / 13:30 uur een lunch bij het bekende 
“Restaurante El Pilón” dat vlak bij de parkeerplaats is gelegen op de Calle Librilla 7.
De kosten voor deze lunch zijn inclusief 2 drankjes per persoon of een fles wijn voor 2
personen € 13,50 p/p. 

Maximaal aantal deelnemers aan de lunch is 50 personen. Deelname gaat op volgorde
van aanmelding! Onderstaand is de menukeuze.
Als u mee wilt, s.v.p. aanmelden vóór 11-02-2023 door een mailtje te sturen naar 
Frans Gerrand       ff.gerrand@gmail.co  m       onder vermelding van wandeling en/of 
lunch.
De uitzetter en tevens begeleider van deze interessante mijnwandeling is onze NCM 
penningmeester Bert van der Donk.

Met vriendelijke groet,
Frans Gerrand
Coördinator NCM Activiteiten

mailto:ff.gerrand@gmail.com
mailto:ff.gerrand@gmail.com


Menukeuze:

Ensalada (salade voor iedereen)

Voorgerecht:

1)  Sopa de Pollo ( kippensoep)
2)  Lentejas (dikke linzensoep met chorizo)
3)  Caldo con Albóndigas (bouillon met gehaktballetjes)
4)  Judias con Jamón (boontjes met ham)

Hoofdgerecht:

5)  Lomo  (varkensvlees)
6)  Ternera  (rundvlees)
7)  Pechuga de Pollo  (kipfilet)
8)  Merluza  (witvis)
Inclusief bijlage bij hoofdgerecht

Nagerecht en Koffie

2 drankjes per persoon of een fles wijn per 2 personen.

Gaarne bij aanmelding opgave van menukeuze door de nummers 1 t/m 8 te 
vermelden (alleen voorgerecht  + hoofgerecht).



Dinsdag 21 februari 2023        MUZIKALE BINGO 

Op veler verzoek organiseren Freddie en Henriëtte Seinen op 21 februari (aanvang: 
15.00 uur, zaal open om 14.30 uur) weer hun muzikale bingo. 

Freddie Seinen is dirigent van het Shanty en Evergreen koor, twee koren waar ook 
veel NCM leden deel van uitmaken. Als NCM sponsoren we dit event. De bingo is 
toegankelijk voor iedereen, dus ook NCM leden zijn van harte welkom!

Het wordt een bingo met Nederlandstalige muziek uit de jaren 50/60/70
Allemaal ¨evergreens¨, dus bekende nummers waar u spontaan op kan meezingen. 
En er zijn weer veel leuke prijzen te winnen, met ook nog een speciale verloting!
Kortom: meer dan genoeg ingrediënten voor een gezellige middag!

Locatie: restaurant Mesón Mariano´s (Camposol A). 

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

Met muzikale groeten,

Freddie en Henriette🎵
 



Shanty en Evergreen
Koor Mazarrón

   www.shanty-mazarron.nl                       www.evergreen-mazarron.nl

   
      Verzorgt weer een   
       Nederlandstalige

     “MUZIKALE  BINGO”      
         Uit de jaren 50-60-70 
         met mooie prijzen op

Dinsdag
21 februari

bij restaurant Mariano op
Camposol-A.

aanvang 15.00 uur

          (zaal open om 14.30 uur)

       Bingokaarten € 5,00 

http://www.evergreen-mazarron.nl/
http://www.shanty-mazarron.nl/


Wandelen met Ger Februari 2023

     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.   

Woensdag 1 februai 2023   Bloesemroute La Pinilla  
10 km en 116 hoogtemeters
Verzamelen 10.30 uur Kerk La Pinilla
Nazit: In overleg

Vrijdag 3 februari 2023    Nieuwe Brandhoutroute     
10 km en 268 hoogtemeters
Verzamelen 10.30 uur La Taberna Countryclub
Nazit:La Taberna

Woensdag 8 februari 2023   Bloesemroute Gebas  
9 km 220 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 Jarra ‘d Oro Alhama de Murcia
Nazit: Jarra ‘d Oro   

Vrijdag 10 februari 2023    RUTA SENDERISTA FLORACIÓN DEL ALMENDRO EN   
PLIEGO 77 km vanaf Isla Plana
10,5 km 210  hoogtemeters
Verzamelpunt 09.30 Jarra ‘d Oro Alhama de Murcia
Nazit: in overleg

Woensdag 15 februari 2023    El Aamillo-  Las Balcicas 
Verzamelen 10.30 uur Restaurante Buenavista El Alamillo 
12 km 327 hoogtemeters
Nazit: Restaurante Buenavista

Vrijdag 17 februari 2023 Bijenroute 
 8 km 266 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur t/o Camping Los Madrilles
Nazit: in overleg

Woensdag 22 februari 2023   Senda Las Alquerias  
10.8 km en 266 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.00 Restaurante Mandola
Nazit; Restaurant Mandola
Bar Restaurant Hnos Mandola
Ctra Aledo a Bullas Km 11
TLF: 968 484 534
Aledo (MURCIA)

Vrijdag 24 februari 2023    Lavendel route  
10 km en 245 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur Camping Las Torres
Nazit in overleg.



31 maart 2023 | Lezing Kees de Jong

Op indringende en tot de verbeelding sprekende wijze schreef NCM lid Kees de Jong 
op 68 jarige leeftijd een boek over het bijzondere leven van zijn moeder dat zich deels
in Buenos Aires en deels in Eindhoven afspeelde. Op persoonlijke wijze zal hij ons 
tijdens een lezing op 31 maart 2023 (14.30 – 16.00 uur) meenemen in het leven dat 
als kind grote impact op hem had. (https://keesdejong.boekengilde.nl/)

Deelname is gratis. Wel vooraf aanmelden bij Hedwigh Verbruggen 
(webmaster@clubncm.es). NB. de locatie is Mariano´s, waar na afloop vanaf 16.00 
uur ook de maandelijkse NCM borrel zal plaatsvinden.

Kees de Jong

¨Als je ouder bent, ga je terugkijken. Ik vraag me af welke dingen invloed hebben 
gehad. Kijkend naar mijn jeugd ben ik beschermend opgevoed in een traditioneel 
religieus gezin. Over persoonlijke problemen en gevoelens werd thuis niet gesproken. 
Mijn twee zussen en ik zagen wat er gebeurde met mijn moeder. Haar met tijden 
depressief gedrag en haar drankmisbruik werden stilgezwegen. Mijn vader keek dan 
telkens weg. Het vertrouwen, de geborgenheid, die je mag en moet verwachten van 
je ouders was er niet meer. Mijn ouders handelden vanuit hun eigen perceptie en 
verplaatsten zich niet in hun kinderen. Daarbij drukte mijn moeder een negatieve 
stempel. Uiteindelijk vlucht ik het huis uit. Later, na het overlijden van mijn moeder, 
kan ik met afstand terugkijken. Objectief en los van emoties. Hoe kan haar gedrag en 
denken worden verklaard? Want zij had een bijzonder leven.  Al schrijvend 
projecteerde ik haar leven ook op dat van mij. Gelukkig ben ik mij bewust van het 
antivoorbeeld, dat wat mijn moeder helaas niet is gelukt. Mijn bewustzijn en 
optimisme spelen daarbij een grote rol. Ik leid een gelukkig en tevreden leven. 
Dankbaar voor de mooie mensen en dingen om mij heen.¨

mailto:webmaster@clubncmes
https://keesdejong.boekengilde.nl/


Verslagen en/of foto’s van activiteiten

RACEFIETSEN 21 december 2022  met Ernst Sluijs





WANDELEN MET GER  Familiewandeling 30 december 2022

Deze prachtige wandeling ging langs de zee van Social Local in Isla Plana naar het 
kerkje in La Azohia en weer terug. Deze dag was er volop zon en een lekkere 
temperatuur om te wandelen.
Voor vertrek was er al een reuze gezellige “voorzit” met de nodige koffie. Daarna werd
er gewandeld. 

                                           

Op de terugweg nog
een stop op het strand met
prachtig zeezicht



De nazit bij Social Local was zo gezellig dat de meeste deelnemers nog lang nableven.

Hartelijk dank aan Ger en Linda Theuns die deze wandeltocht georganiseerd hebben! 
Loes Hooghiemstra 



De NCM NIEUWJAARSDUIK zondag 1 januari 2023

Toen ik op 1 januari 's morgens vroeg de tuin inliep, was het nog behoorlijk fris en 
bewolkt, maar gaandeweg de dag kwam de zon er langzaam aan weer behoorlijk bij.

Om 11.30 uur waren de eerste mensen al aanwezig in Isla Plana om in ieder geval een
goede parkeerplek te hebben en voorbereidingen te treffen voor de bbq.

Even de bus van Anita en Jos van AH RENTAL SERVICE leegmaken,en de tafels en 
drank buiten een plek geven. Daarna snel de vlaggen en verdere versiering 
aanbrengen en ons feest kon weer beginnen. 

     
     Bij aankomst op het strand kreeg een ieder een 
     cava of een frisje van onze sponsors AH RENTAL 
     SERVICE. Nogmaals hartelijk dank Jos en Anita !

Binnen de kortste keren was het strand gevuld met naar schatting over de 100
leden. Het zag er weer allemaal gezellig uit.



Om 1 minuut over 1 (13.01) ging een grote groep mensen de zee in, het water was 
17 á 18 graden. 



Nadat alle durfals voldoende waren opgewarmd kwam de prijsuitreiking, waarbij de 1e
prijs naar Annelies ging, de 2e prijs was voor Marja en de 3e prijs was voor Herman.

              

         1e prijs Annelies Nijkamp links op de foto met
          rieten rok
         2e prijs Marja Husken rechts op de foto boven
                               THEMA HAWAII



    

Het werd warmer en warmer, niet alleen door de bbq's die werden ontstoken maar ook
door het heerlijke zonnetje.



Het werd nog een gezellige dag en de laatste mensen vertrokken pas na 17.00 uur 
van het strand omdat de zon langzaamaan onder ging. Het was weer een zeer 
geslaagde dag.

Tekst Frans Gerrand 

Foto reportage  Loes Hooghiemstra

JEU DE BOULES  woensdag 11 januari 2023

Zoals iedere woensdag middag was het vandaag 11 januari Jeu de Boules middag bij 
Mesón Mariano’s. 

De opkomst was bijzonder groot en de Nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. Vele 
aanwezigen hadden blijkbaar de feestdagen elders doorgebracht. Onder de bezielende
leiding van Jan v.d. Lans stond iedereen toch snel op de juiste baan. 

Ook een aantal nieuwe leden werden verwelkomd. Nadat de spelen gedaan waren 
begaf iedereen zich naar het terras en werd er een gezellig “borreltje” gedronken en 
nagepraat. Nieuwe leden, die voorheen door Spanje reisden, vertelde dat ze nergens 
in Spanje zo’n actieve vereniging als de NCM waren tegen gekomen. Onze voorzitter 
zat te glunderen na deze woorden! 



\

 



QUIZ TIME  dinsdag 17 januari 2023 

17 januari  2023 was het weer zover, quiz time bij de gezellige en gastvrije Bar 
Shenanigans op Camposol B, waar een lekker biertje met Nederlandse schuimkraag 
getapt werd.

Ook dit jaar hebben Els en Reijer kans gezien de (44) deelnemers 80 hoofdbrekende 
vragen te stellen die de hersenen flink lieten kraken.
De vragen waren ingedeeld in diverse categorieën namelijk:amusement, geschiedenis,
sport, wetenschap e.d.Verder was er een woordpuzzel en moesten er logo’s benoemd 
worden.

Nadat alle antwoorden waren nagekeken bleek dat op de eerste plaats met 107 
punten zijn geëindigd: Liesbeth en Jan samen met  Jolanda en Ta.



Ik wil namens alle deelnemers, Els en Reijer Band bedanken voor hun originaliteit en 
inzet!......... het is nog lang gezellig gebleven bij Shenanigans.

Marjanne Cornelissen



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. 

(Moorse) Franjeteenhagedis,  Acanthodactylus erythrurus 

Zittend op een strandje met de voeten in het zand voelde ik een kriebel bij de tenen. 
Weer een miertje? Toen ik opkeek van mijn boek zag ik tot mijn verbazing dat er een 
heus reptieltje mijn tenen aan het inspecteren was. Hij was totaal niet schuw en keek 
net zo gefascineerd naar mijn voet als ik naar hem. Wat een beauty ! Mooie 
opvallende lengtestrepen, lange vingers, grote ogen en… een rode staart.
Toen ik wat bewoog bleef hij (of zij) gewoon in de buurt en kon ik zelfs foto’s van 
dichtbij maken.

Dat het een hagedisje was die van warmte en zon hield was wel duidelijk. Maar wat 
zijn naam was wist ik niet. Thuis probeerde ik dat uit te zoeken. Ik kwam er niet met 
100% zekerheid uit en dus schreef ik in oktober het RAVON in Nederland aan.



Het RAVON is een onafhankelijke kennis- en beschermingsorganisatie voor reptielen, 
amfibieën en vissen. Zij geven advies, onderzoek & bescherming. Het RAVON is 
gevestigd in de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Ook daar durfden ze niet direct met zekerheid te zeggen welke hagedis dit was. 
Vervolgens kreeg ik onderstaande mail van een interne deskundige bij het RAVON:     

Hij bleef knagen en heb het nog even nagekeken, maar het is een jonge 
franjeteenhagedis (Acanthodactylus erythrurus).

  Als je de exacte naam weet kun je verder met 
  uitzoeken. En zo kwam ik te weten dat hij 
  vooral voorkomt in de Noord Afrikaanse landen
  en op het Iberisch schiereiland van het zuiden
  tot ongeveer Gerona. Hij houdt van droge
  rotsige kusten met schaarse begroeiing. Hij is
  een insecteneter. Vooral mieren behoren tot zijn 
  hoofdvoedsel. En mieren, ja, die zaten er
  inderdaad op het strandje. Dat het een jong 
  hagedisje moest zijn was wel te merken aan
  zijn gedrag. Nieuwsgierig, niet bang, spelend en
  toch wat stoer. Zijn rode staart verried echter
  zijn puberfase. Die hebben namelijk alle jonge
  Franjeteenhagedisjes. Daarom wordt hij ook wel
  Roodstaartfranjeteenhagedis genoemd. 

  Erythrurus verwijst naar het Griekse erythros en 
  betekent rood, roodachtig. 
  Ook wordt hij wel de Moorse Franjeteenhagedis     
  genoemd, naar zijn verspreidingsgebied. 

Hij kan over het hete zomerstrandzand van meer dan 50 graden C. rennen. Ze zijn 
snel en wendbaar en bij vangpogingen kan hij bijten. De vrouwtjes zetten elk jaar 4-6
eitjes af. Hagedissen zijn koudbloedig en nemen graag een zonnebad om zich op te 
warmen.  Niet anders doen wij menselijke overwinteraars nog steeds. We ontvluchten 
de regen en kou in het noorden om ons hier te koesteren in de warme zon. Reptielen 
ontstonden in het Geologische tijdperk Trias. De tijd van de dinosauriërs. Zo’n 250 
miljoen jaar geleden was het wereldwijde klimaat warm en droog. Ideaal dus voor 
onze geschubde hagedisjes. 

Als we ze zien als een nog levend relict uit lang, lang vervlogen tijden is dat best een 
bijzondere gedachte. En als we dan ook nog eens goed om ons heen kijken naar de 
kustrotsen met hun in miljoenen jaren opgebouwde gelaagdheid, dan kunnen we ons 
zomaar een reis  in een tijdmachine naar een ver, ver verleden wanen. Goede reis!.

Met zonnige natuurgroeten,  Anja Nijssen    



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)



                                     

               Zie ook volgende blz!
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