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Muziek top 10/Dutch top
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Upcoming meeting with a
VISITOR!
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Sinterklaas Meeting
December 6 at
2.00 PM
possibly at Compton
Park in Tampa Palms.
More details later
Email:info@hollandclubtampabay.org

De naam verandering gaat
NIET door.
This name change is
NOT happening

Mieke komt uit Brabant

Another meeting via ZOOM
The meetings are just
NOT the same, but we
hope it is a way to stay
connected. We do miss
you! During the Zoom
on Sunday on October
18, we saw some of you
and even a few new
members, who are presenting themselves in
this newsletter.

we hopen dat het een manier is om verbonden te
blijven. We missen U!
Tijdens de Zoom op
zondag 18 oktober zagen
1) Sinterklaas meeting.
we sommigen van jullie en
2) Dali museum with Van
zelfs enkele nieuwe leden,
Gogh exhibition
3) Arjan playing disc jockey die zich in deze nieuwsbrief
presenteren.
De bijeenkomsten zijn geHet bestuur kwam samen
woon NIET hetzelfde, maar in Compton Park.
The board, Kim, Mieke, Arjan and Eric came together
in Compton Park.
On the Agenda was:

Het kleine café aan de Haven
Tijdens de oktober bijeen- Dat viel niet mee! Leden
komst hebben we het beste hadden 72 prachtige numNederlandse lied gekozen. mers van een wijd aantal
artiesten ingestuurd, en deze
liedjes besloegen een aantal
genres en decennia. Drie
liedjes werden kort
gespeeld, waarna het liedje
met de meeste stemmen
doorging naar de volgende
ronde. In de volgende rondes gingen liedjes met z'n
drieen en later tweeen tegen
elkaar, totdat uiteindelijk
Vader Abraham overbleef
met Het kleine cafe aan de
haven. Een fantastisch lied
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dat elke Nederlander kent en
mee kan zingen. Het was een
vrolijke middag en we feliciteren
Emma van Hofwegen die het
winnende lied instuurde.
See more on Page 4
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New Members

In 1985 als jong gezin van Gorinchem
naar Portland, Oregon verhuisd. Mijn
opleiding ‘Vreemde Talen’, aan Portland
State University gedaan. Toen naar
Duitsland en daar als lerares Nederlands
en Engels als Tweede Taal gewerkt.
Na 13 jaar München had ik genoeg
sneeuw gezien en ben in 2010 naar de
Bay Area in Californië vertrokken waar
ik tot eind verleden jaar gewoond heb.In
maart 2020 heb ik me in Saint Petersburg
gevestigd. Ik ben gepensioneerd maar
geef nog altijd Nederlandse les.
Ik vind het fijn wonen in Saint Petersburg en geniet van de mooie parken,
stranden en het fietsen.
Elvier

Elvier Yemaya

Smoelen boek
Who is who
A reminder to send
your info to Arjan so
we can give all the
members an idea who
is this member….

Weer in
Nederland
Temp. December —
‘t kan vriezen of dooien :(

Geboren in Nieuw Zeeland en opgegroeid in Bergen, Noord Holland.

Born in New Zealand and raised in Bergen, North Holland.
In 1985 moved as a young family from
Gorinchem to Portland, Oregon. I studied "Foreign Languages" at Portland
State University. Then went to Germany
and worked there as a teacher of Dutch
and English as a Second Language.
After 13 years of Munich I had seen
enough snow and in 2010 I left for the
Bay Area in California where I lived until
the end of last year
I settled in Saint Petersburg in March
2020. I am retired but still teach Dutch.
I like living in Saint Petersburg and enjoy
the beautiful parks, beaches and riding
my bike.
Elvier

Wie is geinteresseerd in mijn Duckies?
Gert-Jan Vreede

http://www.hollandclubtampabay.org/
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Hallo
allemaal!
Ik ben Gert-Jan de Vreede, geboren
in Delft en opgegroeid in Leidschendam en Rijswijk.
In 2002 ben in naar Omaha, NE verhuisd en in 2015 naar Tampa, FL.
Mijn echtgenote Triparna en ik wonen met onze twee kinderen (Neepa
(10) en Keya (9)) in South Tampa. Ik
heb ook twee oudere kinderen die in
Nederland zijn geboren: Peter (24) en
Shiraz (22).
Ik werk bij de Muma College of Business van USF.
Groetjes, Gert-Jan
Hello everyone!
I am Gert-Jan de Vreede, born in
Delft and raised in Leidschendam
and Rijswijk.
I moved to Omaha, NE in 2002 and
to Tampa, FL in 2015.
My wife Triparna and I live with our
two children (Neepa (10) and Keya
(9)) in South Tampa. I also have two
older children who were born in the
Netherlands: Peter (24) and Shiraz
(22).
I work at USF's Muma College of
Business.
Greetings Gert-Jan

Visite, visite, een huis vol visite , Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht Gezongen door lenny Kuhr in 1969.

Peter …...is op bezoek bij Paula van Leeuwen. Zij maakt het goed. Paula en Cora hebben de club zon 40 jaar geleden in begewing gezet.

On Saturday September 26, Kim Haag and Peter Schreuder visited Paula Van Leeuwen at her home in Carrollwood Village. Paula was in fine spirits, and chatted happily with Peter while Kim was brought up to speed by
Chris Van Leeuwen on the duties and details of becoming treasurer.
For tickets during Van Gogh
Alive, select a date between
Nov 21-Jan 3 (additional
tickets for Jan 4-Apr 11,
2021 will be released December 4).

The Dalí is the first North American venue to host this mesmerizing
version of Van Gogh Alive. The
Dalí's presentation of this experience builds on the Museum's commitment to artistic innovation, inviting visitors to experience another
provocative artist in an entirely new,
entirely accessible and entirely

transformative way.
Advanced timed-tickets are required for all visitors, including members, for entry to The Dalí Museum (St.
Petersburg, FL).
The Dalí is currently open Wednesday
through Sunday, 11am-6pm (until 8pm on
Thursdays and Fridays) with expanded
hours starting November 21 (Daily 10am6pm, until 8pm on Thursdays and Fridays).
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Our Hollandclub board was asked
to generate ideas to liven up the
exhibition. We suggested a few
snacks such as Bitterballen and
cheese and or a speculaasje when
ordering a coffee or thee.
De club was gevraagd voor enkele
typisch Nederlands ideeen om de
opening op te luisteren. We gaven
de suggestie om Bitterballen te
serveren en kaasprikkers of vis
toastjes, en een speculaasje bij de
koffie.
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Er zit muziek in/ Music in the air

We chose the best Dutch song during our October meeting.
That was not easy! Members had selected 72 awesome songs of
a large number of artists, over a wide variety of eras and genres. Three songs were briefly played, after which the song with
most votes went on to he next round. These then competed in
threes and twos in subsequent rounds, after which Vader
Abraham's Het kleine cafe aan de haven ultimately won: a
great song beloved by all Dutch. It was a fun afternoon and we
congratulate Emma van Hofwegen with her winning pick.

Het beste Neêrlands lied is
gekozen in 2020!

Thank you Tricia and Arjan for this competition/graphic

Smoelen boek: ‘Who is
who’!
Foto met een naam
& verhaal. Send to

vandervaart@gmx.com, or
Arjan van der Vaart,
3207 W Santiago St, Tampa,
FL 33629. Please send asap.
This book will be exclusively
for members.

https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay/ 4

When we can meet, our
Newsletter will fade out.
Nu we elkaar weer ontmoeten
zal de Nieuwsbrief minder
vaak verschijnen.

Do you have stories or
pictures to share, mail
them to:
miekecaris@gmail.com for
our Next Newsletter.
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Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
we graag heel veel kinderen. Alle ouders mogen een
cadeautje mee brengen met de naam groot op het
pakje. Breng ook sanitizers mee en vergeet het
mondmasker niet.

Mijn beste vrind, jouw beste vrind,
de vrind van ieder kind!
Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.

RESERVEER deze dag
Aanvang: 2 uur op zondag 6 December.

Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,
wat brengt hij jou en mij?

We laten per email meer details weten.

Wie zoet was, koek!
Wie stout was, krijgt de roe!
Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
Mijn beste vrind, jouw beste vrind,
de vrind van ieder kind!

We will celebrate Sinterklaas with social distancing and
mouth protection. Please bring sanitizer. We will let you
know more details via email when we are closer to the
date.
RESERVE the date and time.
Starts at 2 PM on Sunday December 6.

We vieren Sinterklaas op 6 december! Natuurlijk zien
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