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February Meeting
February 28 at
2.30 PM
at Compton Park in
Tampa Palms.
Come and dine with
an Indonesian Rice
table.

We maken samen een
Indonesische Rijst
Tafel!
RSVP by February
19, using this link

Arjan had Oliebollen gebakken

We had a safe New Year meet outside at the
patio of Compton Park. Arjan had done his
best to make sure we all had enough oliebollen
and Mirjam’s appelbeignets were fantastic.
With a few words Arjan opened the meeting.
He is wishing us all a good year and looking
forward to vaccinations so we can restore our
meetings and enjoy each others company.
Since an outing is not possible in February, we
will plan our Indonesian Rice table outside on
the patio with servers to keep it safe. Sign up
or let
Arjan know you are coming. We hadden een
veilige nieuwjaars bijeenkomst buiten op de
patio van Compton Park. Arjan had zijn best
gedaan om ervoor te zorgen dat we allemaal
genoeg oliebollen hadden en Mirjam's appelflappen waren fantastisch. Met een paar
woorden opende Arjan de bijeenkomst. Hij

wenst ons allemaal een goed jaar
en verheugt zich op vaccinaties
zodat we onze vergaderingen kunnen hervatten en kunnen genieten
van elkaars gezelschap. Omdat een
uitje in februari niet mogelijk is,
zullen we onze Indonesische Rijsttafel buiten op het terras hebben
met servers om het veilig te
houden. Schrijf je in of laat Arjan
weten dat je komt.

Wild life in Florida, Dieren in het wild
Considered a quintessential
Florida wildlife viewing
spot, a visit to the Everglades National Park means
you'll be able to observe
fiercest alligators roaming in
their natural habitat. Still,
wildlife might be closer than
you think. Fiona spotted an
nice friendly Alligator in the
pond at Compton Park.

Een bezoek aan het Everglades National Park wordt
beschouwd als een typische
plek om wilde dieren te
spotten in Florida en be-
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tekent dat je de meest woeste
alligators in hun natuurlijke habitat kunt observeren. Toch zijn
dieren in het wild misschien
dichterbij dan u denkt. Fiona zag
een aardige
vriendelijke
Alligator in de
vijver van
Compton Park.
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Rijsttafel, a Dutch word that literally
translates to "rice table", is an Indonesian elaborate meal adapted by the
Dutch following the hidang presentation of nasi padang from the Padang
region of West Sumatra. It consists of
many side dishes served in small portions, accompanied by rice prepared in
several different ways.
Rijsttafel, een Nederlands woord dat
letterlijk vertaalt naar "rijsttafel", is een
Indonesische uitgebreide maaltijd
aangepast door de Nederlanders naar
aanleiding van de hidang-presentatie
van nasi padang uit de Padang-regio
van West-Sumatra.

Het bestaat uit veel bijgerechten die in
kleine porties worden geserveerd,
vergezeld van rijst die op verschillende
manieren is bereid. Source: Wikipedia
We hope to see you when we eat
together and enjoying our Indonesian food on February 28, 2.30 PM
Think of a dish you might bring.
Els will take care of the nasi. We
have enjoyed this in former years
and are pleased she offered this
year.
We hopen U te zien als U
aanschuift buiten voor de Indonesishe rijst tafel. Bedenk hoe U dit
kunt aanvullen.

http://www.hollandclubtampabay.org/

Questions from Fiona to our New
Year guests:
Wat is je favorite Nederlandse eten? Ben ten
Have - erwtensoup.
Thea ten Have - eet het liefst Boerenkool met worst.
En ik, Fiona, kies ook voor erwtensoup.

Weer in
February :(
Nederland
Temp. 3

What are your Hobbies: Gardening, genealogy. Italy. Rosalie (guest visiting with
Roos Geradts).
Wat is je favorite Nederlandse eten? Barbara ten Have - Haring and een kroket is lekker.
What do you like doing best in this area?
Walking, year around - Trisha
How old were you when you moved to the
US? Mieke - I was 37. Thea I was 40
with two kids, Michael, 16 Barbara 11.
Waarom kom je naar de Holland Club?- om
boter koek te brengen - en gezeligheid
Gerard.
Wat zijn je hobbies - John (Jan) Gardening - golf - sailing & fixing old mobiles.
Ofwel, sleutelen aan oude autos.
Where were you born - Ilse
Ik ben geboren in Schevening Roos zegt, “ik in Rotterdam”.
Favorite memory of the Netherlands?
Neal/Nelis, my upbringing and my
time in the Airforce.
How did you end up in Florida? Ric
(guest) For work. I was hired as an
independent Contractor for computer
mainframes.

2

Emma
volunteers to
watch Sanne
during our
meeting. Rick
was also on
the playground
watching the
other young
Holland Club
members.

It was Great to cheer and see each other. Het was goed met elkaar te klinkn en elkaar te zien.
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Sunday, February 7th
3:00 pm - 5:30 pm
On Sunday, February 7th, the NLCLUB in
Washington DC, has the exclusive rights to air
the best of Paul van Vliet "Zondag in Den
Haag" for the Dutch in America.
Prior to airing the show there is an intimate
gathering on Zoom, with only a select amount
of tickets available, to meet Paul van Vliet. He
will share personal stories on how the show was
made, and what parts are especially meaningful
to him.
Attendees will be given the chance to ask him
questions during this special gathering.
After the personal get together with Paul van
Vliet we will air his show
"Zondag in Den Haag" on our website.
If you want to meet Paul van Vliet on Zoom
see the show "Zondag in Den Haag" go to
https://www.dcdutch.org/event-4143687 and
register.
It will be Virtual via ZOOM and it will
Cost $ 7.50 to register. BEFORE
February 7th, 3:00 pm till 5.30 pm.

Een paar coupletten van Paul Van Vliet met Componist: Rob
van Kreeveld.
“Na lange overweging heb ik besloten op te staan
Ik was me niet
Ik scheer me niet
Ik doe m'n goeie goed niet aan
Er is weinig wind en weinig weer
De lucht is grijs en zonder kracht
En zonder doel en zonder jas
Stap ik voorzichtig op de gracht
Zondag in Den Haag
En om kwart over elf al een stuk in m'n kraag
De bomen op het Voorhout staan te dromen in 't groen
Ze weten, net als ik, niet wat ze zondags moeten doen
Zou ik zo lamlendig blijven
Zou ik nog iets nuttigs schrijven
Zit er nog een regel in vandaag
Zondag in Den Haag
Psalmen en Gezangen klinken uit de Kloosterkerk
Ik heb daar vroeger ook gezeten
Met mijn boek vol zilverwerk
M'n vader zal daar nog wel zitten
Diezelfde stoel - diezelfde rij
Samen met m'n moeder
Maar ik zelf, ik loop de kerk voorbij
Om mijn hoofd de zilte zeewind
In mijn hoofd een dikke mist
Vandaag moet een bedoeling hebben………...

Smoelen boek: ‘Who is
who’! Arjan is waiting.
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

Come to our ‘Ricetable’ on
February. We will have designated servers, will sit outside and keep distance.

CLICK & RESERVEER

Share your story with
others. send it to
miekecais@gmail.com for
our Next Newsletter.

Travel to The Netherlands

Travel with a book character in a story….

1 You have to have this form a Negative
Test declaration. De Marechaussee
moet dit document zien!

This is my box from the Dutch library. Claim your title.
We are planning not to bring the boxes to our meeting.
We have seen successful exchanges of magazines, however book exchanges are slow. Reserve a title by sending
Mieke an email or call 813 527 4021. She will bring the
book.
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negative test
results (and
signed statement) however
these are not a
relaxation of the
EU entry ban or
home quarantine. It still applies that you may only travel to the
Netherlands from outside the EU / Schengen if
you are exempt from the EU entry ban.
Always in home quarantine after arrival
A negative test is not a substitute for home quarantine. You will also stay at home with a negative test.
For your trip to the Netherlands you can use the
Quarantaine Reischeck. You must also show a negative test result if you have been vaccinated against
the coronavirus.
2 Negatieve testuitslagen (en ondertekende verklar-

This is the collection Mirjam and Eric store in their
garage/ Deze cd’s en boeken kun je bestellen bij Mirjam
& Eric
Cd’s
1) Café top 15, deel 1
2)Das beste aus ’96 – 38 Schlager hits
3) Frans Bauer & Marianne Weber Groeten uit Rotterdam
4) Henk Gerrits – De zwartwerker, Hollands verdriet Live ,Ik heb u lief Rotterdam

ing) zijn geen versoepeling van het EUinreisverbod of de thuisquarantaine. Nog steeds
geldt dat u van buiten de EU/Schengen alleen naar
Nederland mag reizen als u bent uitgezonderd op
het EU-inreisverbod.
U moet altijd in thuisquarantaine na aankomst.
Voor uw reis naar Nederland kunt u gebruik maken
van de Quarantaine Reischeck.

5) Mee-Dee – Ons kom uut Zeeland
6) National 4

7) Piet Brakman – Tussen eb en vloed
8) Radio Rijnmond presenteert - Bevrijd
9) Rotterdam van dag tot dag

U moet ook een
negatieve testuitslag te
laten zien als u
gevaccineerd bent tegen
het coronavirus en in
quarantaine.

10) Smartlappenkoor “Trug in de ted” – Het hollands
lied
11) Zeeuwse liedjes van Engel Reinhoudt, Zo is het
leven – liedjes uit het hart
Continued on the next page/ volgende pagina meer….
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Dutch Books to reserve, Reserveer een
Nederlands boek om te lezen en houden.
Joris Luyendijk – Dit kan niet waar zijn
Jussi Adler-Olsen – De noodkreet in de fles

Dit kan niet waar zijn. onder bankiers.
Joris Luyendijk maakt de oorzaken van de bankencrisis in 2008 inzichtelijk, in dit onthutsende en
angstaanjagende boek.

Lawrence Block – De club van 31
Leon de Winter – Hoffman’s honger
Margaret Mazzantini – Ga niet weg
Nicci French – De verborgen glimlach
Philipp Vandenberg – Het sixtijnse geheim
Sidney Sheldon – Als vlinders in de nacht
Stan van Houcke – Overal ziet men zichzelf
Suzanne Proulx - Bloedfactor
Thomas Hoovere – De Moghul
Umberto Eco – de slinger van Foucalt

Sidney Sheldon was a bestselling writer and television scriptwriter/producer. Born Sidney Schechtel in
Chicago in 1917, he attended Northwestern University.
In 1937, he moved to Hollywood where he worked on
B movies.

When you are 65 or vulnerable put your self on the list. Select your county
and wait for the next vaccine to come in. https://myvaccine.fl.gov/
Waneeer U over 65 bent ofwel hebt een gezondheids conditie dan kunt U
zich inschrijven voor de volgende reeks of inentingen.

And...Maybe we dare to look forward and plan our
Konings dag. This year the King and Queen will
visit Eindhoven.
Mogelijk kunnen we ons leven hervatten van voor
Covid 19. De Koning en Koningin zullen de verjaardag vieren in Eindhoven.
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