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A publication of the Holland Club Tampa bay

Tulip Talk
News from our board

In this issue

Our board has been talking over the summer to
make sure we will have our rooms scheduled

1) Our Social Director Mirjam!
Look for more information about our new position (she took over Paula’s role but it has a different name).
2) Travel impressions by our members during
our meeting on Sept.9th. Take a souvenir or
picture with you to the meeting, prepare to talk.
3) Consulate news—Gera Sneller = Consular
Dutch water tech expertise will be on display
during @WEFTEC, the annual conference of
the WEFTEC, in New Orleans Sept. 29 to Oct.
3. This conference is the world’s largest annual
water quality technical conference.

for meetings at Compton Park. We probably
will also use one meeting to discover and enjoy
another venue/event in our Tampa Bay area in
2019.
Tips or ideas are welcome!
Barbara, our secretary, has been diligently
working on our member list. Chris, our treasurer, has looked into our paying members and
when renewals are up. We like to send you invitations for our meetings, regardless of your
membership. Some events are free of charge,
for others we would like to ask for a contribution. We hope you will sign up so we can send
you a regular Newsletter. You can always pay
at the door, or send a check to our secretary
and soon we will have a PayPal account on the
website to make electronic transactions possible. Meetings are always centered around food.
Els, our acting vice president, will make sure
certain food items will be brought to the meetings. For certain meetings we will have designated cooks and the board will pay for the ingredients. For others, we kindly ask you to
bring a dish. Our new social director, Mirjam,
will organize our coffee and drinks. She will
make sure the room is set up for our meetings.
In the Newsletter, you can find more about
Mirjam. Mieke, our president, will be physically absent from our meetings, but will stay in
touch as the Newsletter editor.

4) Babs – as Mother Goose—No news from
our members. We hope everyone is well!

Meeting times……………………...
Mark your calendar

Our meetings are schedules most of the times
on the first or the second Sunday of the month,
depending on the room availability.
September 9th at 2 PM. Bring vacation picture
October 7th at 2 PM – Leids Ontzet
November 4th at 2 PM—Heritage day
December 2nd at 2 PM—Sinterklaas
January 13 at 2 PM– Nieuwjaar
February 10 at 2 PM– Leden vergadering
March 10th at 2 PM—Picknick
April 28 at 2 PMMay 19 at 2 PM
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Tulip Talk
Nieuws van het bestuur

In deze editie

Ons bestuur is de afgelopen zomer bij elkaar
geweest en de ruimte bij Compton park is
gereserveerd voor onze bijeenkomsten.

1) Onze gastvrouw Mirjam!
Kijk voor meer informatie over haar op de volgende pagina. Mirjam heeft de rol van Paula
overgenomen.
2) Reis verhalen.
Tijdens onze bijeenkomst op 9 September,
bring een gerecht om te delen, en breng een
souvenier ofwel foto van de zomer vakantie en
presenteer het voor de andere gasten.

De meeste bijeenkomsten zullen plaats vinden
in Compton park maar we gaan ook een keer
dit jaar, zoals we wel vaker deden, Tampa Bay
in 2019 verkennen. Tips of ideeën zijn welkom! Barbara, onze secretaresse, werkt ijverig
aan onze ledenlijst. Chris, onze penningmeester, heeft gekeken naar onze betalende
leden en wanneer verlenging is gewenst. We
sturen graag uitnodigingen voor onze vergaderingen, ongeacht uw/je lidmaatschap. Sommige evenementen zijn gratis, voor anderen
willen we graag een bijdrage vragen. We
hopen dat je lid blijft of wordt, zodat we deze
Nieuwsbrieven kunnen sturen. Je kunt altijd
aan de deur betalen, of een cheque sturen naar
onze secretaresse en binnenkort hebben we een
PayPal-account op de website om een
elektronische transactie mogelijk te maken.
Met het samen zijn tijdens de bijeenkomsten,
eten heeft een centrale rol. Els, onze vicevoorzitter (waarnemend) zal zorgdragen dat
bepaalde gerechten wenselijk zijn voor de
specifieke bijeenkomst. Voor bepaalde bijeenkomsten hebben we aangewezen koks en het
bestuur betaalt de ingrediënten, Via de Anyvite
zullen we u vriendelijk vragen om een gerecht
mee te nemen. Voor onze koffie en drankjes
hebben we onze (nieuwe) sociaal directeur
Mirjam. Zij zal de ruimte in Compton Park
klaar zetten en voorzien is van koffie en frisdrank. Mieke, onze voorzitter zal fysiek afwezig zijn, maar zal contact houden als de re- 2
dacteur van de nieuwsbrief.

3) Consulaat Nieuws—Gera Sneller ‘Consul’
Nederlandse watertechnologie-expertise zal te
zien zijn tijdens @WEFTEC, de jaarlijkse conferentie van de WEFTEC, in New Orleans, 29
september tot 3 oktober. Deze conferentie is 's
werelds grootste jaarlijkse technische conferentie over waterkwaliteit.
4) Babs – als Moeder Gans—Geen nieuws
van onze leden. We hopen iedereen is gezond!

Data voor bijeenkomsten
Boek het in de agenda!

Hier zijn de volgende dagen voor onze
bijeenkomsten in Compton Park,
tenzij anders vermeld.
9 September, 2 uur. Breng vakantie fotos
7 October , 2 uur– Leids Ontzet
4 November, 2 uur—Heritage day
2 December, 2 uur—Sinterklaas
13 January , 2 uur– Nieuwjaar
10 February, 2 uur– Leden vergadering
10 March, 2 uur—Picknick
28 April 28 , 2 uur Konings dag
19 May 19, 2 uur Open voor ideen!

A word from the Editor
The Holland club Tampa Bay is getting more and more publicity. During the summer
we received phone calls from Dutch people living here and having an interest to join
our club. We heard from expats who like to donate Dutch books as they are going
back to Holland or are moving into other living situations. Next, our Facebook page
is helpful in reaching164 viewers at the moment. This Newsletter is going to be send
out on a regular basis for our members only. We will try to bring you social events/
stories but also practical tips and hints and even some Consulate information so you
can stay informed about green cards/passports and status of living abroad.
Talking about living abroad, I will report from Slovenie, the Country my family is going to live in
for the academic year. Enjoy this Tulip Talk!

Looking Back
Kings day meeting

Looking Forward
Who is this member
I am Mirjam. We are a family of 4.
Eric, Mirjam, Rick and Emma.
(Now almost 11 and 9)
We moved to Tampa in the summer of 2015 due to work of Eric.
The beginning was not easy for the
children. They missed their grandfather and grandmothers and friends. School
was very different from schools in the Netherlands, besides Rick and Emma spoke only a
few words of English. But after a month or 3,
their English was better than ours and now
they are used to school. We like to travel. We
have seen a lot of Florida and the rest of the
southeast of the US. But there are a lot more
places on our bucket list. At the club you will
see me taking care of the coffee / tea and other
drinks.

We had a
great time
meeting in
an orange,
red-yellow
and blue
meeting
room. All
our guests
looked
fabulous in Kings Day attire.!
Our 2 young servers ‘ Carissa and Kaitlyn’ kept
busy bringing bitterballen around and kaas
prikkers and toastjes. Thank you members for
bringing additional dishes!
Our opening words were well spoken by Peter
Schreuders. Mieke presented every one with a
mimosa after we sang the Wilhelmus and applauded our King; ‘Leve de koning”. We had
our traditional (since 3 years) auction and members who had brought their treasures saw them
in the hands of others after some fierce bidding
wars. The money will go into the club funds to
be used for special events. The ‘kennis quiz’
was won by some younger members of our
club, Hooray!

Our meeting September 9th
A this meeting we will rotate and tell stories of
our summer travels or visits. Take a souvenir or
show your pictures and you will get a chance to
talk about that.
Mieke in
Washington DC
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In front of the White house– finding a quiet
spot away from protesters. Together with my
husband Glenn we had to visit the Embassy as
Glenn received a Fulbright Grant to become a
cultural ambassador to Slovenie for the academic year 2018/19. Our family shall report
from a small (3 million) former Yugoslavian
country.

Een woord van de redakteur
De Holland club Tampa Bay krijgt meer en meer publiciteit. Tijdens de zomer
ontvingen we telefoontjes van Nederlanders die hier wonen en hebben interesse om
lid te worden van onze club. Daarnaast , jongere generaties die graag Nederlandse
boeken willen doneren omdat de ouders naar andere woonsituaties gaan. Vervolgens
is onze Facebook-pagina nuttig en op dit moment bereiken we 164 bezoekers . Deze
Nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd voor onze leden. We zullen proberen u/je
sociale evenementen / verhalen te brengen, maar ook praktische tips en hints en zelfs
consulaire informatie zodat u/je op de hoogte blijft van groene kaarten / paspoorten
en de status van het wonen in Amerika. Over het leven in het buitenland gesproken, ik zal verslag
uitbrengen vanuit Slovenie, het land waar mijn familie vanaf september gaan wonen. Geniet van de
nieuwsbrief in het engels ofwel in het nederlands. Groetjes, Mieke

Looking Back
Konings dag feest

Looking Forward
Wie is dit lid?

We hadden
een goed
versierd
clubhuis,
met oranje,
rood, wit en
blauw voor
ons Konings
dag feest.
De twee
jonge serveersters‘ Carissa and Kaitlyn’
brachten bitterballen, kaas prikkers en toastjes
rond. Ook bedanken we de leden voor al dat
lekkers!
Peter Schreuders opende het feest met mooie
welkom woorden en Mieke bracht een toast met
de mimosas die rond werden gebracht. We
zongen uit volle borst het Wilhelmus en ‘Leve
de koning’. Onze traditionele veiling (sinds 3
jaar) had mooie nederlandse spullen, meegebracht door de gasten en enkele artikelen
werden bij fierce opbod, naar een nieuwe
eigenaar gebracht. Het geld wat we opbrengen
wordt in een pot ‘special activiteiten’ gespaard.
De ‘kennis quiz’ werd gewonnen door enkele
jongere leden van de club. Hoera!

Ik ben Mirjam. Met mijn man Eric,
Rick and Emma. (nu bijna 11 and
9) zijn wij in the zomer van 2015
naar Tampa verhuisd vanwege het
werk van Eric. In het begin was
het niet makkelijk voor de
kinderen. Ze misten hun opa’s en
oma's en vriendjes. Ook school was heel erg
wennen. De manier van lesgeven is hier heel
anders dan we vanuit NL gewend waren en
Rick en Emma spraken maar een paar woordjes Engels. Maar na een maand of 3 was hun
engels beter dan dat van ons en inmiddels zijn
ze ook helemaal gewend aan school.
In onze vrije tijd vinden we het fijn om te
reizen. We hebben al heel wat van Florida en
de rest van het zuidoosten van de VS gezien.
Maar er staan nog heel wat meer plaatsen op
onze waslijst.

Onze bijeenkomst op 9 September
Tijdens deze bijeenkomst gaan we elkaar
vakantie verhalen vertellen, Zie de uitnodiging
via Anyvite.
Mieke in
Washington DC

Kijk, wij staan voor het Witte Huis, net voorbij
de demonstranten. Samen met mijn man Glenn,
kregen we op de ambassade informatie over de
Fulbright Grant nu we worden uitgezonden
naar Slovenie voor het academisch jaar
2018/19. Onze familie zal raporteren vanuit het
kleine (3 miljoen) voormalige Yoegoslavisch
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land.

