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Tulip Talk
News from our board

In this issue Dutch news

What is happening behind the ‘scenes’!

Dutch dance is still taking over the world
More than 400,000 fans from the Netherlands and
abroad will descend on the Dutch capital over the
next few days for the Amsterdam Dance Event
(ADE). Next, Dutch Takeover — Each year Dutch
DJs perform at ‘Together Boston’, a smaller dance
festival in the United States. One of the events at the
festival is a Dutch Takeover day! It’s all about promoting cooperation with Dutch creatives. Most of
the DJ’s in the world are Dutch, and bringing in
good revenues.

The board is hoping we have a program
that is interesting for all members. We
have our traditional events such as Leids
ontzet, our Dutch American Heritage day
and Sinterklaas. However we are open for
suggestions from you!

Global Commission on Adaptation
We can no longer ignore the consequences of the
changing climate. Droughts marked the 2018 summer. A new Global Commission on Adaptation has
been launched in The Hague and aims to catalyze a
global movement to scale up and speed up solutions
for climate adaptation. It is led by Ban Ki-Moon, 8th
Secretary-General of the United Nations, Bill Gates,
co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation,
and Kristalina Georgieva, CEO, World Bank. In total
the Commission includes 17 convening countries
and 28 commissioners, representing all regions of the
world and all sectors of development and industry.

We are pondering sometimes how does a
club stays a club, in this Era of Internet/
digital connections. Coming to meeting
in a physical setting is key. Next, having
some shared interest and meaning for a
group is important. Sharing a common
goal so the club can have momentum.
The Dutch club has been established for
fellow ship as living in a new country can
be inundating. We, humans, feel to need
to compare notes, having the comfort of
the known language, customs, and foods.

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

We are always looking forward to your
response whenever we send out an invitation. We have made this easy with this
Anyvite.
From the Editor
Remember settling into a new country? For
some of us, it has been a while.
Moving for 10 months to Slovenie gave me
and my family a renewed experience of phasing out being a tourist and finding a place we
can call ‘home’ for the year. In this process,
we are dealing with bureaucracy, figuring out
maps, deciphering the language, testing and
tasting foods.

Our meetings, depending on the room
availability, are schedules as follows.
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
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March 10th at 2 PM—Picknick
April 28 at 2 PM
May 19 at 2 PM
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Tulip Talk
Nieuws van het bestuur

In deze brief nieuws vanuit NL

Wat gebeurd er achter de schermen!

NL dans neemt de wereld nog steeds over
Meer dan 400,000 fans vanuit NL en het buitenland
zulen samen komen voor het Amsterdam Dance
Event (ADE). Next, Dutch Takeover — Elk jaar
draaien de Nederlandse DJs op ‘Together Boston’,
een kleiner dans festijn in the USA. Een van de
evenementen is een ‘Dutch Takeover day! Het gaat
hier over het promoten van de Nederlandse creativiteit. De beste en meeste DJ’’s komen uit Nederland
en verdienen goud geld!

Het bestuur hoopt dat het programma interessant is voor alle leden. We hebben onze traditionele evenementen zoals Leids Ontzet, onze
Dutch American Heritage-dag en Sinterklaas.
We denken soms na over hoe een club een club
blijft, in dit tijdperk van internet / digitale
verbindingen. Een ontmoeting in een fysieke
omgeving is de sleutel. Vervolgens is het belangrijk om een gedeelde interesse en betekenis
voor een groep te hebben. Een gemeenschappelijk doel delen zodat de club actief is. De Nederlandse club is opgericht voor uitwisseling en
vriendschap omdat leven in een nieuw land
moeilijk kan zijn. Wij, mensen, hebben behoefte om te vergelijken, het spreken van de
bekende taal, en etenwaar uit te wisselen.. We
kijken altijd uit naar uw reactie wanneer we een
uitnodiging versturen. We hebben dit gemakkelijk
gemaakt
met
de
Anyvite.

Global Commission on Adaptation
De klimaat veranderingen kunnen we niet meer ont
kennen. Droogte markeerde de zomer van 2018. In
Den Haag is een nieuwe mondiale Commissie voor
aanpassing van start gegaan, die als doel heeft een
wereldwijde beweging te katalyseren om oplossingen voor klimaat adaptatie op te schalen en te versnellen. Het wordt geleid door Ban Ki-Moon, 8ste secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Bill Gates en
Kristalina Georgieva, CEO, Wereldbank. In totaal
telt de Commissie 17 landen en 28 commissarissen,
die alle regio's van de wereld en alle sectoren van
ontwikkeling en industrie vertegenwoordigen.

Ontmoetingen……………………...
Plaats het in uw kalender

Onze bijeenkomsten zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid van de lokatie en zijn als
volgt:.

Van de uitgever

Weet u nog hoe het is
om je in een nieuw land the vestigen? Voor
sommigen van ons is het een tijdje geleden.
Nu ik voor 10 maanden naar Slovenie verhuis,
kregen ik en mijn familie een hernieuwde
ervaring de toerist te vervangen door een inwoner methet vinden van een plek wat we
'thuis' kunnen noemen. In dit proces hebben
we te maken met bureaucratie, plattegronden
uitpuzzelen, de taal ontcijferen, voedsel testen
en proeven.

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
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March 10th at 2 PM—Picknick
April 28 at 2 PM

Een woord van de uitgever
De hiërarchie van behoeften ontwikkeld door Maslow, en voorgesteld als een piramide
met de meer basale behoeften onderaan, speelde zeker een rol. Tijdens mijn verhuizing
van Florida naar Slovenie, had ik al informatie ontvangen over een damesclub in
Ljubljana, SILA genaamd. Dit betekent 'kracht' in de Sloveense taal.
Na het vinden en inhuizen van een appartement, het uitzoeken van het busschema voor
Carissa die naar school gaat (met de stadsbus), fietsen kopen (Nederlandse wortels,
wat kan ik zeggen?), was ik klaar voor een club. Ik was zover om naar een hoger
niveau van behoeften in de piramide van Maslow te gaan. Tijdens de eerste ontmoeting
in september van SILA, tegenwoordig ook genaamd IWCL (internationale vrouwenclub van Ljubljana), werd ik voorgesteld door een mede-Amerikaanse en voelde me meteen welkom. Deze connectie
was mogelijk vanwege het feit dat een van onze leden, Lily Gorters 'dochter, in Slovenie had gewoond en zeer actief was in de club. Toen ze de vorige Holland Club nieuwsbrief las, werd er gauw
contact gelegd. De tijd is te kort om het te verspillen, dus ik ben meegegaan met een bustocht naar
Rogaska, waar ze het prachtige kristal glas helemaal met de hand maken. De VS
is een grote importeur en je kunt het vinden in Tiffany, Versace, Waterford. Ze
maken zelfs een beetje glas voor Swarovsky, maar laten de sieraden aan hen over.
Hoe kon ik me verzetten tegen de uitnodiging om naar een pianoconcert te
luisteren in de residentie van een van de leden van SILA. Van Bach tot Dave Brubeck voor ons oor en heerlijke gebakjes, koffie en wijn om de smaakpapillen te
prikkelen. Kunst is overal en vakmanschap is van hoog kaliber.
Zoals ik in Ljubljana en ook in Florida zie, houdt het samen
eten, een groep bij elkaar. Geniet van de soepen!
Groep van 5 mannen maken 1 glass,

Looking Back

Zomer verhalen
Het was fijn om elkaar weer te zien na de
zomer vakantie en te luisteren naar vakantie
verhalen.
De zoon van Mirjam vertelde over hun bezoek
aan het Oconalufee dorp. Het is een openlucht
museum gerund door Cherokee. Rick gaf een
geweldige presentatie en had zelfs een speer bij
om te laten zien. Dank je wel.
Els vertelde over haar reis naar Australia. Ze
had fotos’ om het prachtige land en kan er nog
veel meer over vertellen. Vraag erna op de volgende bijeenkomst.

Sloveense zuurkool soep

Looking Forward
Sinterklaas
Het jaarlijkse bezoek van
Sinterklaas is altijd een feest. We
zingen liedjes met elkaar zodat
de geode Sint en zijn pieten ons
een bezoek brengen. De kleintjes
krijgen een cadeautje van Sinterklaas waarbij een gedicht
vooraf gaat. De ouderen onder ons kunnen ook
iets ontvangen van de Sint maar alleen als ze
braaf zijn geweest! We serveren erwtensoep.
Nodig vriendjes en vriendinnetjes uit.

Leids Ontzet

Our meeting November
A Soup cook-off

Tijdens onze
Oktober bijeenkomst kregen we
een stukje
interessante
geschiedenis over
de Spaanse
bezetting van
Leiden. Zoals we
kennen wederom levendig verteld door Peter
Schreuder. De hutspot was gemaakt door Els en
Johanna leverde de smakelijke hachee. We had- 3
den genoeg te eten!

Generaties van Nederlandse immigranten hebben het Amerikaanse leven verrijkt met hun
levenstijl en tradities. Voor de Dutch
Heritage dag nodigen we allen uit om
een soep mee te
nemen zodat we
nieuwe recepten
kunnen uitwisselen.
En daarnaast hebben we eters nodig die een
goede soep kunnen waarderen, dus kom!

A word from the Editor
The Maslow's hierarchy of needs, represented as a pyramid with the more basic needs
at the bottom, was definitely at play. During my move from Florida to Slovenie, I
already received information about a women’s club in Ljubljana called SILA. This
means ‘power’ in the Slovenian language. After securing an apartment, figuring out
the bus schedule for Carissa going to school, buying bicycles to go around (Dutch
roots- what can I say?), I was ready for a club, moving to a higher level of needs in
Maslow’s pyramid. At the first meeting in September of SILA, or now also called
IWCL (international woman’s club of Ljubljana), I was introduced by a fellow American and have
felt immediately welcomed. This connection was possible due to the fact that one of our members,
Lily Gorters’ daughter had lived in Slovenie and was very active in the club. When she was reading
this Newsletter, contact was created. Time is too short to waste it, so I have joined in
on a bus tour to Rogaska where they make the beautiful crystal glass work all by
hand. The USA is a big importer and you can find it in Tiffany, Versace, Waterford.
They even make some glass work for Swarovsky, but leave the jewelry to them.
How could I resist the invitation to listen to a piano concert in the residency of one
of the members of SILA. From Bach to Dave Brubeck for our ear and wonderful
pastries, coffee and wine to tickle the taste buds. Art is everywhere and craftsmanship is high. As I see in Ljubljana, and in Florida, sharing food keeps a group together. Enjoy your
cook-off!

Looking Back
Summer stories
It was great seeing each other after the summer
recess. At the September meeting we told our
holiday stories.
Mirjams’ son told us about their trip to Oconalufee Village. It is an open air museum overseen by Cherokee. Rick showed us a spear and
did a great job with his presentation.
Thank you!
Els went to Australia. At the meeting she
showed us great pictures from her travels. She
loves to talk more about it, come to our meeting
and ask her.

Looking Forward
Sinterklaas

Our yearly visit from
Sint Nicolaas is always a great
treat. We make sure we have our
songs ready to sing him inside
our meeting room. Our young
children will receive a gift and a
poem will be read by Sinterklaas.
The older generation can receive a gift as well
but only if they have been good! We serve a
real nice erwtensoup/peasoup! We hope to see
many children – invite some friends!

Leids Ontzet

Our meeting November
A Soup cook-off

At our
October meeting we received
an entertaining
history lesson
from Peter
Schreuder.
The hutspot
was made by
Els and
Johanna made the hachee which was delicious.
We had plenty of food!
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Generations of Dutch immigrants have enriched the US with unique customs and traditions. For our
American Dutch
Heritage day we are
inviting all to bring
a home made soup.
Who are the cooks
amongst us, and
who can appreciate
a nice bowl of soup? We need both... so please
come!

