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T u l i p  T a l k  
A publication of the Holland Club Tampa bay   

Happy New Year  2019 

News from our  board 

2019 was declared International Year of the Pe-
riodic Table of the Chemical Elements by the 
General Assembly of the United Nations, as it 
coincides with the 150th anniversary of the  
discovery of the Periodic Table by Dmitri Men-
deleev in 1869.  
Fact: 

Some 12,000 people moved to the Netherlands 
from America in 2018, a rise of 3,000 on 2017. 
 

 
The Coalition of USCENTCOM currently con-
sists of 53 countries with more than 300 military 
personnel, (mostly intelligence people) their 
families and children living in Tampa.  The 
Netherlands is also one of the allies. See more... 

Dutch news 

Meeting times……………………... 

depending on the room  
availability, are scheduled as follows: 

 
January 13 at 2 PM– Newyear  

 
February 10 at 2 PM– General meeting 

 
March 10th at 2 PM—Picknick place tba 

 
April 28 at 2 PM Konings dag  

 
May 19 at 2 PM Activity tba 

 
Summer recess 

 
September 8th Pot luck get together 

 
The first thing we 
want to say is  
Happy New Year  
with all the health 
and happiness for 
2019! 

 
From the Editor 
As is the tradition in The Netherlands, to end 

and start the year with oliebollen, you will en-

joy them at our New Years reception.  

New Years eve in Slovenia I took pleasure 

with the Dutch habit in eating Sauzijzenbrood-

jes, watching Dutch TV and dipping oliebollen 

in powder sugar. At this moment we have 

made contact with many expats in Ljubljana 

who are working for the European Union. One 

of them is a Dutch family from Sittard who we 

spent the evening of December 31st with. As 

we all know, life in a new country can be un-

known and unfamiliar so they kept some com-

forts of the home country with them. In todays 

world that is not too difficult with all the satel-

lites in the sky and fast optical cables. The 

family is happy to live in a ‘Dutch bubble’ in 

Ljubljana.  

I am very pleased to see how you all come to-

gether and enjoy the meetings. I want to thank 

Els, Barbara, Mirjam and Chris for their con-

tinued efforts to organize and host these events. 

In my absence Mirjam pitched in for hospitali-

ty and Els took the role as president. Thank 

you!!! Mieke Caris 

USCENT invitation on On November 29 

Year of Periodic system 

2019 
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Gelukkig Nieuwjaar 2019 

Nieuws van het bestuur 

2019 wordt uitgeroepen tot Internationaal Jaar 
van het periodiek systeem van de chemische ele-
menten door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Het is dan 150 jaar geleden 
dat Dmitri Mendelejev het ‘periodiek system’ in 
1869 ontdekte. 
 
Feit: 
Ongeveer 12.000 mensen zijn in 2018 vanuit 
Amerika naar Nederland verhuisd, een stijging 
van 3.000 in 2017. 
 

De Coalition of USCENTCOM bestaat momen-
teel uit 53 landen en meer dan 300 militair per-
soneel en families. Nederland is ook een van de 
bondgenoten.    Lees meer……. 

Nederlands Nieuws 

Meeting times……………………... 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de ruimte onze bijeenkomst is op: 

 
January 13 at 2 PM– Nieuwjaar  

 
February 10 at 2 PM– Leden vergadering 

 
March 10th at 2 PM—Picnic 

 
April 28 at 2 PM Konings dag  

 
May 19 at 2 PM Activiteit tba 

 
Zomer vakantie 

 
September 8th “Pot luck’ get together 

 
We willen ieder 
graag een 
Gelukkig Nieuwjaar 
wensen 
met goede gezond-
heid en   veel geluk 
in het nieuwe jaar! 
Het doet ons altijd veel genoegen jong 
en oud te verblijden tijdens onze Neder-
landse middagen. We kijken uit naar uw 
lidmaatschap en bijdragen van de 
creatieve Nederlandse cultuur.  

USCENT uitnodiging op 29 November  

Jaar van de Scheikunde 

2019 

Van de editor 
 
Zoals traditie in Nederland eten we oliebollen 
tijdens de jaars wisseling en u zult ervan 
genieten tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. 
  
Mijn Oudejaarsavond in Slovenië heb ik in 
Nederlandse sfeer ‘geproefd’ met Sauzijzen-
broodjes, de Nederlandse tv en oliebollen met 
poedersuiker. We hebben contact met diverse 
expats in Ljubljana die voor de Europese Unie 
werken. Een van hen is een Nederlandse 
familie uit Sittard. Zoals we allemaal weten, 
kan het leven in een nieuw land onbekend zijn 
en het meenemen van het ‘thuisland’ kan een 
troost zijn. Met allerlei satellieten in de lucht 
en snelle optische kabels is dat geen probleem 
en het gezin leeft met plezier in een 
'Nederlandse bubbel' in Ljubljana.  
 
Ik wil Els, Barbara, Mirjam en Chris bedanken 
voor hun voortdurende inspanningen de 
bijeenkomsten te organisen. Mirjam heeft de 
gastvrouw taak geweldig op haar genomen en 
Els is een ervaren voorzitter.  
Dank je wel!!! Mieke Caris  
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Continued USCENT 

A word from Mieke 
Living in Europe is wonderful. I have been a tourist in The Netherlands and when vis-
iting the rest of Europe for over 20 years. This last few months my family and myself 
we really enjoy living in the Center of Europe with its mountains, rivers, quaint villag-
es, fresh markets, safe street life and access to many different cultures and languages. 
The distance from Tampa to St. Augustine brings you to Florida’s oldest beautiful 
town, and here this same distance brings us from Ljubljana to Venice. 

  

 

Looking Back 

General meeting & Picknick 

St Nicolas (Sinterklaas) visited Holland Club 
Tampa Bay. Kids loved the old bishop and his 2 
helpers (Piet 1 
& Piet 2) who 
played a big 
role in handing 
out presents. 
Unfortunately 
one Piet got 
sick and had to 
quit. We later 
found out that 

he actually suffered from 
pneumonia.  Meanwhile 
traditional Dutch food 
like 'green pie soup' and 
'peper-noten' were in 
high demand. Great day 
for the Dutch community 
in Tampa Bay.    
After singing "Good Bye 
Sinterklaasje" the old 
bishop and his helper 
moved on to the next BD 

party. Thanks Sinterklaas! See you next year! 
By Bert Wieringa. 

Looking Forward 

For February we have our general meeting. Pre-
pare your vote for a board change/ or not. In 
March we like to host a barbeque in a park as 
the weather will be still nice. 

As a token of appreciation for our continued 
friendship and support, 
some members of the 
Tampa Bay Holland Club 
were invited at the 14th 
Annual Coalition Interna-
tional Night in Hangar 
Three, MacDill Air Force Base, Tampa, Fl. 
All these countries are allies of the US in the 
fight against terrorism. 
They offered local 'cuisine' 
not necessarily in uniform 
but sometimes in native 
outfit, which made up for 
a strong 'International' 
touch. Bert Wieringa snapped a few pictures, 
focusing this time on the Saudi Arabians who 
had done a lot of effort to show their food, hab-

its as well as 
outfit. Visitors 
could have their 
photo taken 
dressed up like 
a real 'sheik', 
pretty cool and 
much like what 

happens in Volendam, Holland where tourists 
from all over the world get photographed in 
local fisherman costume. But there was so 
much more to see and eat, absolutely no need 
to go home with an empty stomach. 

Sinterklaas 

Fotos Johanna Wieringa 

Pictures by Mieke from Venice, 
Tintoretto’ Jesus and Verdi’s 
Opera. Zagreb open market.  

Talking more about distances, a 
ride from Tampa Palms to Sun-
City takes the same amount of 
time travelling from the main 
city Ljubljana in Slovenia to Za-
greb, the main city in Croatia. 
Not counting the time waiting at the border as  
Croatia is not a member of the Schengen agree-
ment and you have to exchange Euros’ for Kunars.   
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Continued USCENT 

A woord van Mieke (terug in September) 
Leven in Europe is heerlijk. Ik ben de laatste 20 jaar meestal een toerist in Nederland 
en andere Europeese landen. Nu wonen we de laatste maanden in het centrum van Eu-
ropa met bergen, rivieren, schilderachtige dorpjes, verse markten, veilige straten en 
toegang  tot vele andere culturen en talen. De afstand van Tampa naar St. Augustine 
brengt je naar  een belangrijk geschiedkundig stadje in Florida, en hier brengt die af-
stand ons naar Venetie. Wat een oude rijkdom en een Santa race in Gondolas. 

 

Looking Back 

General meeting & Picknick 

Sinterklaas bracht een bezoek aan de Holland 
Club Tampa Bay. De kinderen waren blij met de 
oude bischop en 
zijn helpers(Piet 
1 & Piet 2)  die 
hielpen met de 
cadeautjes. 
Helaas Piet 1 
werd ziek en 
moest het over-
laten aan Piet 2. 
Hij bleek long-

onsteking te hebben. De 
erwtensoep en peper-
noten vonden gretig af-
trek. Het was een 
geweldige middag voor 
de Nederlandse gemeen-
schap in Tampa Bay.    
Na het uitbundig zingen 
van  "Dag Sinterklaasje" 
vertrok de oude bischop 
naar andere verjaardags 
activiteiten.  

Dank je Sinterklaas en tot volgend jaar! 
Door Bert Wieringa. 

Looking Forward 

In Februari hebben we onze algemene leden-
vergadering. Breng uw stem uit voor een wel of 
geen bestuurs wisseling.  
In Maart kunnen we een barbecue organiseren 
in een van de parken. 

Als een teken van vriendshap en steun werden 
enkele leden van de 
Tampa Bay Holland Club 
uitgenodigd voor de 14de  
Jaarljjkse Internationale 
Coalitie avond  in Hang-
ar Three, MacDill Air 
Force Base, Tampa, Fl. 
Al de landen zijn bondgenoten van de US in het 
bestrijden van terror-
isme. Ze serveerden 
gerechten vanuit het land 
en soms zelfs in kleder-
dracht wat een extra tint-
je gaf aan het geheel. 
Bert Wieringa maakte 
een paar kiekjes vooral van de Arabieren die 
met hun eten, cultuur en kleding een sterke rol 

speelde. Be-
zoekers 
konden zelfs 
een foto laten 
maken geheel 
verkleed als 
‘sheik’. Het 
lijkt een beetje 
zoals in 

Volendam  in Holland waar bezoekers over de 
hele wereld zich laten fotograferen als locale 
visser. Er was veel meer te zien en te eten. De 
leden gingen niet naar huis met een lege maag.  

Sinterklaas 

Fotos Johanna Wieringa 

Fotos van Venetie, Tintoretto’ 
Jezus en Verdi’s Opera. Zagreb  
market.  

Als we praten over afstanden 
neem Tampa Palms naar Sun-
City. Dezelfde reistijd brengt 
ons van  Ljubljana in Slovenia 
naar Zagreb, de hoofdstad van 
Kroatie. Nu tel ik niet de wacht 
tijd mee voor de paspoort controle want het is 
geen Schengen deelnemer en het wisselen van 
Euro’s naar Kunars.  Tot een volgende brief! 


