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June 5 at 1:30 PM at the
Ulele restaurant in Tampa
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door Mieke Caris

Dit feest is toch vaak een culminatie van onze club activiteiten; We voelen ons trots op ons Nederlanderschap, zijn blij met het koningshuis en genieten van een lekkere bitterbal!
Zoals voorgaande jaren hadden ook deze keer, Peter en Kim hun grasveld en huis opengesteld voor een
fantastisch samenzijn. Slingers, vlaggen in de Nederlandse kleuren en veel oranje, zorgden voor een
feestelijke stemming.
Kim nam plaats achter de gril voor de burgers en hotdogs. Paul, de vriend van Els, stond heerlijke bitterballen te frituren alsof hij niet anders doet! De kinderen vermaakten zich met bellenblazen en water
avonturen.
We hadden een kennisquiz over het koningshuis. Ook al wonen we over de Atlantische oceaan, we volgen de Koning en koningin met de 3 prinsesjes op de voet. Zo wist menigeen dat Alexia een gebroken
been had opgelopen tijdens de skivakantie in januari.
Onze veiling, wat traditie mag worden voor de club, werd aangevuld met dessertborden en kleiner goed.
Deze keer werd het borduurwerk minder afgenomen, maar de delfsblauwe vingerhoedjes , altijd
noodzakelijk bij naaiwerk, gingen per opbod naar Babs. Er was goede belangstelling voor klompen. Per
opbod gingen er wel 3 paar naar de gasten toe. De zompige gronden van Florida zijn uitermate geschikt
voor dit schoeisel. Met kunstschaatsen had men meer moeite, juist ook omdat het een uiterst hete dag
was. Kim’s vader en Kim boden tegen elkaar voor een set borden met afbeeldingen van Holland. Ach,
het blijft in de familie. Dit maakt deze veiling ook zo prettig; we geven elkaar de moglijkheid om te genieten van Hollandse kunstnijverheid die wij bij elkaar in huis vonden.
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Sunday, June 5, Tampa, 1:30 PM Riverwalk Boat Tour along the River, Port of Tampa and Harbor Island,
we meet and park at 1810 N. Highland Ave (Ulele restaurant) Boat-tour cost:
$10,- p.p. afterwards time for a drink and more at Ulele. (phone 813-999 4952)
July-August, Summer-break
Sunday, September 11, Compton recreation Building Tampa, 2-5 potluck
Sunday, October 9, same place, Winetasting/American Heritage Day
Sunday, November 13, same place, Leids ontzet met hutspot
Sunday, December 4, same place, Sinterklaas, pepernoten en erwtensoep
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Schat langs het water

door Inez de Koning-Alkema

In 1946 zijn mijn ouders met ons gezin van Amsterdam Noord naar de
binnenstad verhuisd naar de Keizersgracht 43. Dit grachtenhuis was in
bezit van de Nederlandse Hervormde Kerk op de Noordermarkt, de
Noorderkerk waar mijn vader een beroep had gekregen als dominee.
Mijn ouders hebben daar gewoond tot 1968 toen mijn vader met
emeritaat( pensioen) ging. Zellf heb ik er gewoond tot 1962 toen ik
trouwde.
In 1969 is het huis door de kerk verkocht omdat de volgende dominee er
niet in wilde omdat er geen centrale verwarming was en erg groot om te
onderhouden. Hij wilde liever in een flat in Buitenveldert wonen.
Bovendien moest er ook een nieuw dak op vanwege lekkage!
Het volgende heb ik overgenomen uit het tijdschrift " ELEGANCE" dat
mijn zusje mij omstreeks 2004 vanuit Holland opstuurde vanwege een
reportage over ons ouderlijk huis aan de Keizersgracht 43!
Van alle antieke objecten in Amsterdam staat het
overgrote deel aan een gracht. De huizen aan de
hoofdgrachten zijn vooral in vergelijking met de diepte
aan de smalle kant.Ze zijn meestal twee of drie
ramen breed,een breedte van 3.50 meter tot ongeveer 8
meter.
In schrille tegenstelling tot de geringe breedte staat de
diepte van deze huizen vaak bijna 30 meter.
Het zijn eigenlijk twee huizen achter elkaar verbonden
door een veel smaller verbindingsstuk waar het
trappenhuis in zit,dat voorhuis en achterhuis met elkaar
verbindt.
Naast het korte "middenhuis" zit meestal een
binnenplaats,waardoor het voorhuis licht van achteren
en het achterhuis licht van voren krijgt.
Aan het begin van de Keizersgracht staat zo'n typisch
Amsterdams grachthuis uit 1788.
Het huis is heel lang in beheer geweest bij de
hervormde gemeente.
In 1823 werd het pand door een rijke dame nagelaten
aan dit kerkgenootschap op voorwaarde
dat het als pastorie zou worden aangewend.
Sinds die tijd was het in gebruik bij de dominees van
de nabijgelegen Noorderkerk.
In 1969 was het huis in niet al te beste staat door
achterstallig onderhoud.
In die staat werd het verkocht daar de jonge dominee
de voorkeur gaf aan een flatje in
Buitenveldert.De nieuwe eigenaar liet de daken vernieuwen en voorzag het hele huis
van centrale verwarming.
Op 15 Mei 1979 werd het pand opnieuw verkocht. Het voorhuis wordt nu apart bewoond
en het opmerkelijk gaaf gebleven achterhuis wordt door een dermatoloog bewoond.
Het achterhuis is dieper dan het voorhuis. Het is 13 meter diep en 4.50 meter breed
Het heeft een eigen toegangsdeur en trappenhuis.
Hier bevindt zich ook de zaal, de trots van dit grachthuis.
De huidige eigenaar van het Achterhuis brengt het interieur weer helemaal in de oude
LOUIS XVI stijl terug.
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Op reis door Rajasthan door Ineke Wenting en Leo Duijvestijn

Van 28 september tot 15 oktober hebben we een rondreis door India gemaakt: Rajasthan, het land van de Maharadjas. Nog steeds een
zeer authentiek, kleurrijk gebied, vol oude cultuur, waar het Westerse leven nog volkomen aan voorbij gaat. Een straatbeeld met
kamelenkar is heel normaal, een snelweg met tegendraads lokaal verkeer ook. Onderweg hebben we vaak geslapen in oude paleizen
van Maharadjas, sommige waren zo fraai en groots, een Koning waardig. Want dat waren de heren: koningen in hun eigen
koninkrijk. Totdat ze noodgedwongen een verbond met de Engelsen sloten, zodat ze hun privileges konden houden, maar het gezag
aan de Engelsen overdroegen. Maar de goeden niet te na gesproken, sommige families geven veel hulp aan hun gemeenschap op het
gebied van scholing en gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, kortom, maken het leven voor hun dorpelingen beter leefbaar. Maar
over het algemeen is Rajasthan nog een land dat ver in de vorige eeuw verkeert, maar met goede gidsen overal en een fantastische
chauffeur hebben we een zeer indrukwekkende en onvergetelijke reis gemaakt. Van harte aanbevolen!!

Crashing in Paducah

door Bert Wieringa

Onze trip naar Champaign (Illinois) eind april verliep niet bepaald vlekkeloos. Op de I-24 bij Paducah (KY) botsten we met
onze Lincoln Town Car (1997) op een fornuis, dat van een truck was gevallen. De trucker van Home Depot had het ding niet
goed vastgesjord en ontdekte het euvel pas veel later toen hij het fornuis wilde afleveren…. Intussen reden wij over de I-24
waar we plotseling oog in oog kwamen te staan met het fornuis. Midden op de weg. Tijd om het enorme ding te ontwijken was
er niet meer bij. Met een zware klap knalden we
er tegenaan om in de middenberm tot stilstand te
komen. Van het fornuis was weinig over. Het
apparaat was gereduceerd tot schroot. Onze Lincoln (bijgenaamd ‘de Tank’) had schade aan
koplamp en grille maar was in staat om op eigen
krachten verder te rijden.
Drie auto’s achter ons hadden dat geluk niet. Zij
knalden op elkaar waarbij 2 wagens totaal werden
vernield en 2 bestuurders met ambulances naar
het ziekenhuis werden afgevoerd.
De snelweg was een uur gestremd, Binnen de
kortste keren waren we omringd door 4 ambulances, 4 brandweerwagens, zes politieauto’s en
de nodige auto-ambulances. Een chaos. Dankzij
‘de tank’ kwamen wij er goed vanaf. De politie
heeft inmiddels de dader getraceerd. Hij is verzekerd.

Holland Club on Facebook

Our club is also present at Facebook;
check us out at: https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay
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Paspoort verlengen in Miami
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door Mieke Caris

De reis naar Miami is gemakkelijk, maar ook een beetje eindeloos…die Everglades zijn erg vlak en wijd. Stel
je gps in op 701 Brickell Ave #500, Miami, FL 33131 dan rijd je zo de parkeergarage van het gebouw binnen
waar het consulaat zich bevindt. Parkeer en neem de lift naar de benedenverdieping. Schrik niet van de prijs
voor het parkeren, je bent in een grote (dure) stad. Vraag in de lobby nog even voor de zekerheid naar de lift
voor het Consulaat (Suite 500).
Het Consulaat is klein en heeft enkele stoelen en 2 loketten.
In Nederland heeft de politiek ervoor gezorgd dat de belasting betaler
niet voor de buitenlandse diensten hoeft te betalen waar zij geen
gebruik van maken. Naast het sluiten van menig Consulaat hier in
Amerika, hebben ze ook een kleinere behuizing en erg ingekrompen
met personeel. Het maken van een afspraak werkt; ze houden zich aan
de tijd. Ik stond naast een man die uit Houston was gevlogen met een ochtend en middag- vlucht om zijn
paspoort te verlengen en vroeg zich af of hij op tijd klaar zou zijn.
Na een rit van 5 uur in de auto (het laatste stuk in de stad duurde wel een uur, het heeft zoals een grote stad
betaamt veel ochtend verkeer) voelde ik me behoorlijk stijf. De wachtruimte van het Consulaat was aardig
druk en ik nam een sta-plaats. Ik was een beetje zenuwachtig toen ik naar het loket werd geroepen. Zou mijn
dikke enveloppe vol met officiele documenten van mijzelf en ook mijn man zijn bestaan, geaccepteerd
worden? Sinds ik een Amerikaanse nationaliteit heb en ik voor het eerst mijn Nederlands paspoort ging
verlengen, moest ik een strikte lijst afwerken met certificering, notarization en apostilles. Ik had nog niet alles
uit de enveloppe of the beambte vertelde me dat het naturalizatie bewijs het belangrijkste is en helaas dit niet
de goede apostille heeft; ze kunnen het niet goedkeuren. Het lood zakt me in de schoenen. Ik zie mezelf weer
een nieuwe rit naar Miami maken en dan met een verlopen Nederlands paspoort. Nee, en is niets aan te doen,
ik moet terug komen. Het consulaat is naast de re-organisatie ook aan het digitaliseren en de website is nog in
ontwikkeling. Als je iemand belt dan weet die persoon niet alles want deze man of vrouw zit in Nederland. Na
telefonisch consult hadden ze mij voor de apostille op mijn gecertificeerde kopie van mijn Naturalizatie
document, naar Tallahassee gestuurd, maar dat is niet geoorloofd. Het moet een apostille zijn van het US dept.
of State, Office of Authentication in Washington. Daarnaast mogen geen van de officiele geboorte aktes,
trouw en andere papieren ouder zijn dan 1 jaar.
Teleurgesteld dat mijn missie niet geslaagd was, heb ik toch genoten van mijn eerste bezoek aan Miami en heb
ik de skyline van Miami staan te bewonderen. Het werd positief afgesloten met een lunch in een goed Frans
cafeetje met onze Consul-Generaal Nathalie Olijslager. Ze is blij met de Nederlandse club in Tampa en hoopt
ons ooit te bezoeken.

Page 5

Volume 43, Issue 1

Tulip Talk goes Dutch

door Bert Wieringa

Op onze ledenvergadering van februari is met overgrote –je zou kunnen zeggen overweldigende meerderheid besloten om ons clubblad ‘Tulip Talk’
maar ook de website en onze Facebook pagina voortaan zoveel mogelijk in het Nederlands te publiceren.
Dat betekent niet dat alles in het Nederlands moet.
Welnee, als iemand toevallig een leuk verhaal heeft in
het Engels, dan geven we dat graag een mooie plek in
‘Tulip Talk’.
Tijdens dezelfde ledenvergadering werd het zittende
bestuur -met dank voor het vele werk- weer voor een
jaar herkozen. Op pagina 5 staan de namen van de
huidige bestuursleden.

Op bezoek bij Tampa Bay Automobile Museum
Onze ‘fieldtrip’ naar het Tampa Bay Automobile
Museum was een schot in de roos. Ruim 40 leden
hadden een gezellige en leerzame middag temidden
van de fraai gerestaureerde auto’s in het museum in
Pinellas Park.

International Art Award
voor Jeannette Berndsen
Beeldend kunstenaar Jeanette Berndsen uit Hernando –lid van onze club- heeft onlangs de prestigieuze ‘David di Gian Lorenzo Bernini’ award
gewonnen.
Berndsen is vooral bekend door haar kleurrijke
werk en kreeg de Italiaanse prijs vanwege haar
‘sensitive tireless efforts in art’.
“Con l’Alto Riconoscimento Conferiti a Jeannette
Berndsen‘il Comitato d’Onore, intende apprezzare
l’attività artistica svolta dall’Insignito poiché, in
essa, si trova l’esempio di una sensibili grazia ideativa, realizzata con instancabile impegno, che si
insinus nelle pieghe della più ampia Storia dell’Arte
Contemporanea”. aldus het (Italiaanse) jury rapport.

