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In short: 
In het kort: 

Fall 2021 

Our Next Meeting is   
 
October 17, 2.30 PM  
 
at Compton Park in  
Tampa Palms.  

We will have our general 
meeting and we remem-
ber the Relief of Leiden. 
Komt allen naar de alge-
mene ledenvergadering 
en daarnaast herdenken 
we het Ontzet van Leiden. 

 
Important dates:   
zondag 28 november -
Sinterklaas  
 

zondag 9 januari -
Nieuwjaarborrel 
 

zondag 27 februari –an 
outdoor event or Rijsttafel 
 

zondag 24 april -  
Koningsdag 

 

Vakantie verhalen/ Vacation stories  

Kim en Peter hadden een bijzonder mooie reis door Ec-

uador gemaakt. Ze lieten ons spectaculaire fotos van de 

Galapogos en het prachtige berglandschap zien, en ook 

fotos van de lokale lekkernijen. 

Els, Jan en Roos hadden de Colorado rivier bedwongen. 

Een enorm avontuurwat schitterende fotos van een 

prachtige landschap diep door de canyons opleverde. 

Eric, Mirjam, Rick en Emma hadden een prachtige auto-

vakantie door het zuid-oosten van de VS gemaakt. Ze 

hebben ongelooflijk veel gezien: van raketten en een 

rodeo, tot spelonken en BB King's bar. Het meest bij 

zondere was wel dat ze in Arkansas naar diamanten heb-

ben gezocht en dat Emma in Austin in een honkytonk 

bar gitaar heeft gespeeld. Arjan, Tricia, Anja en Sannes 

vakantie in Nederland bracht ook mooie plaatjes.   

Groetjes Arjan 

5th Newsletter 2021 

Op 12 september hadden we onze 1e bijeenkomst van het seizoen! Het was een 

leuke en gezellige middag, met een overvloedige, lekkere potluck. Eric, Els, Kim en 

Arjan vertelden aan de hand van vakantiefotos smakelijk over hun zomeravonturen.  

We had our first meeting of the season on September 12!  

It was a fun afternoon, with a delicious potluck. Eric, Els, Kim and Arjan showed 

their vacation pictures. Kim and Peter had enjoyed a wonderful vacation in Ecua-

dor this summer. They showed us spectacular photos from the Galapogos and Ec-

uador's beautiful mountains, and also shared pictures of local delicacies. Els, Jan 

and Roos had rafted the Colorado river, which was  quite an adventure!  

Els showed stunning pictures of the river and canyons.  Continued on Page 3 
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Members corner 

Weer in  

Herfst 
Nederland 
Temp. 13 C 

Holland Club Tampa Bay 

A feature on the "Pets of the Holland 
Club of Tampa". Heb jij een huisdier, laat deze 
zien in de volgende Nieuwsbrief en stuur een foto en 
verhaal via email naar miekecaris@gmail.com. 
Will your pet be featured in the next Newsletter, send a 
picture and story to miekecaris@gmail.com 

Barbara Ten Have had a nice surprise when 
she turned fifty. We know what that means… 

 

Echt Nederlandse 

BOTERKOEK 

Zou Gerard nu competi-

tie krijgen? Will this 

mean competition for 

Gerard—with his bo-

terkoek? 

A recipe for Boterkoek. 

Barbara found this in her 

drawer. 

Dit is Milo van Barba-

ra (zie de hond op de 

achtergrond). De poes 

heet Domino. 

Dutch/Nederlands News/Nieuws 

Roos attendeerde ons op het nieuws dat Den 

Haag nu de eerste Nederlandstalige International Baccalaureate (IB) 

school heeft (https://tinyurl.com/4dewhu3z). Het bijzondere is dat 

deze (gratis) basisschool is bedoeld voor buurtkinderen en niet zo zeer 

voor kinderen van expats. 

Minder leuk nieuws is dat de afscheidstournee van Doe Maar voor-

goed is afgelast vanwege de ziekte van Henny Vrienten. 

Roos informed us that the first International Baccalaureate (IB) school 

in Dutch was opened in The Hague (https://tinyurl.com/4dewhu3z). 

Moreover, this free elementary school (grade 1-6) is meant for regular 

kids, not necessarily kids of expats. 

It was sad to read that Doe Maar's farewell tour has been canceled 

indefinitely. 

http://www.hollandclubtampabay.org/
https://www.trouw.nl/binnenland/op-bezoek-bij-de-eerste-nederlandstalige-ib-world-school-ik-zou-niet-meer-terug-willen~b4854af9/
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Eric, Mirjam, Rick and Emma made a beautiful car trip 

through the Southeast. They made a lot of stops, seeing 

rockets, and 

rodeos, BB 

King's bar 

and caves, 

and every-

thing in be-

tween. They 

searched for 

diamonds in 

Arkansas 

and Emma got to play guitar in a honkytonk bar in Aus-

tin. Arjan, Tricia, Anja and Sanne shared pictures from 

their trip to the Netherlands. 

Greetings Arjan 

 

Jan Ovink, Els Wiemken en Roos Geraedts hebben in 

Augustus een onvergetelijke reis door de Grand Canyon 

gemaakt. Deze reis was 7 dagen/ 6 nachten en 186 mile 

(+/- 300 km) over de Colorado Rivier via motor raft 

met maaltijden klaargemaakt door de gidsen.. 

Het weer was warm, droog met koele nachten en de 

meesten van ons sliepen onder de sterren hemel. We 

kregen een slaapzak, laken en kussen toegewezen .Deze 

werden elke ochtend in een persoonlijke  “drybag” 

gedaan met je eigen duffelbag en met de cots, tenten en 

stoelen en keuken elke avond van het raft gehaald en 

weer ‘s morgens weer ingeladen. 

We hadden een groep van 30 reizigers en 3 gidsen.  De 

dagen begonnen om 05:30 met ontbijt en koffie, daarna 

werd alles op de rafts gehesen en zakten we langzaam 

en door stroomversnellingen de rivier af till 4PM. 

Het uitzicht en de kliffen van de Canyon waren adem-

benemend en steeds weer anders. We stopten iedere 

middag voor lunch, maakten wandelingen en zwommen 

bij heldere watervallen. De rivier was nogal modderig 

van alle runoff en flash-floods van zware regenval maar 

bij de watervallen konden we ons weer schoonspoelen. 

Je mocht geen zeep of shampoo gebruiken. Ik had mijn 

verjaardag tijdens deze reis en vierde mijn verjaardag en 

pensioen van AAA met deze groep.  Roos had allen 

geleerd “lang zal ze leven” te zingen en er werd een 

heerlijk chocolade taart in dutch oven gepresenteerd. 

Aan het einde van de reis warden we in groepjes van 5 

uit de Grand Canyon gehaald via helicopter en bij een 

Dude Ranch afgezet en vandaar met 19-seater vliegtuig 

terug naar Las Vegas. 

Een onvergetelijke reis ! Els 
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John Ovink, Els Wiemken and Roos Geraedts  

made an unforgettable trip through the Grand Can-

yon in August. This journey was 7 days/6 nights 

and 186 m/ 300 km on the Colorado River via mo-

torized raft with meals provided by the guides. 

The weather was dry hot with cool evening and 

most of us slept under the stars. We were given a 

sleeping bag, sheet and pillow and that along with 

our personal gear were stored in a big drybag and 

along with cots, tents, chairs and our kitchen hauled 

on/off  the rafts. The group was 30 travelers and 3 

guides.  We started at 05:30 with breakfast and cof-

fee and at 7AM were underway till about 4PM. 

The scenery was breathtaking and ever changing. 

We stopped for lunch, hiked and swam in clear wa-

terfalls. The river was muddy from flash floods and 

runoff rain but we could clean off at the waterfalls. 

You could not use soap or shampoo. I had my 

birthday during this trip and celebrated that along 

with my retirement from AAA with the group. 

Roos taught everyone to sing “Lang zal ze leven” 

and the guides made a delicious chocolade cake in 

the dutch oven. At the end of the trip we were lifted 

out of the Canyon by small helicopter and delivered 

to a Dude Ranch and from there by small plane 

back to Las Vegas. A Great trip, Els 

Mirjam en Eric met Rick en Emma gaan naar Avery 

Island. Op dit eilandje staat een fabriek van wiens prod-

uct wij grootverbruiker zijn, namelijk de Tabasco 

fabriek. Emma is ook heel blij dat we gaan, want vooral 

zij houd heel erg van spicy eten. We hebben in 5 dagen 

tijd zo’n 2000 km gereden. En dit is pas het begin, want 

we zijn nog lang niet thuis. We gaan hopelijk nog heel 

veel mooie dingen te zien. We gaan naar de Alamo. 

De kaartjes voor de kerk zijn first come first serve. 

Ondanks dat wij al om 10.00 bij de Alamo staan, 

krijgen we kaartjes voor 13.30. We hadden niet be-

dacht dat er zoveel mensen de Alamo wilden bekijken.  

A real Southern 

Family after this 

great trip as you 

can see in this 

picture. More at 

FB from Mirjam 

Heinen. 
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Here with Kim and Peter we are going further away to Ecuador 

and the Galapagos Islands.  

They were surprised about the food and told the members about 

the color and flavors. 

The Galápagos Islands, is part of the Republic of Ecuador, and are 

an archipelago of volcanic islands distributed on either side of the 

equator in the Pacific Ocean surrounding the centre of the Western 

Hemisphere. Peter and Kim are one of more visitors after the first 

recorded visit to the islands happened by chance in 1535, 

when Fray Tomás de Berlanga, the Bishop of Panamá, was sur-

prised with this undiscovered land during a voyage to Peru to arbi-

trate in a dispute between Francisco Pizarro and Diego de Alma-

gro. De Berlanga eventually returned to the Spanish Empire and 

described the conditions of the islands and the animals that inhab-

ited them. The group of islands was shown and named "Insulae de 

los Galopegos" (Islands of the Tortoises). An was atlas published 

in 1570. 

During the season known as the garúa (June to November), the 

temperature by the sea is 22 °C (72 °F), a steady and cold wind 

blows from south and southeast, frequent drizzles (garúas) last most 

of the day, and dense fog conceals the islands.  

 

The trip Arjan and family made to see his family in the Northern 

part of the Netherlands was full of sunshine and with only one 

day of rain, a perfect early summer. Finally the little girls Sanne 

and Anja were able to see their grandparents and aunt and uncle 

with nieces and nephews. Besides the hassle of reserving tickets 

for all kind of events online, and not being able to pay with cash, 
the Netherlands seems to function again after the corona time. 
 
De reis die Arjan en zijn familie maakten om zijn familie in 
Noord-Nederland te zien, was vol zon en met slechts één dag 
regen, een perfecte vroege zomer. Uiteindelijk konden de kleine 
meisjes Sanne en Anja hun grootouders en tante en oom met 
nichtjes en neefjes zien. Naast het gedoe van het reserveren van 
tickets via de computer en betalen niet via geld, maar met een 
betaalkaart, was het goed toeven in Nederland. 

Also Mieke is/was in The Netherlands. She had with her daugh-

ter an late August.September trip. They had a PCR test—valid 

for 72 hrs., their vaccination card , a health form and passport. 

At the airport and in The Netherlands no one checked anything 

except the passport. Mieke was in 

France and was checked for an ‘pass 

sanitair’, but our US vaccine card has 

no qr code. 

 

Ook Mieke is/was in Nederland. Ze 

had met Carissa een eind september 

reis. Ze hadden een PCR-test - geldig voor 72 uur, hun vac-

cinatiekaart, een gezondheidsformulier en paspoort. Op de 

luchthaven en in Nederland heeft niemand iets gecontroleerd 

behalve het paspoort. Mieke was in Frankrijk en werd gecon-

troleerd op een 'pass sanitair', maar onze Amerikaanse vac-

cinkaart heeft geen qr-code. Men weet nog niet wat te doen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peru


6 

 

Holland Club Tampa Bay 

https://

 

 

Babs is our ‘Mother 

Goose’. She keeps track 

of the well being of our 

members and family. 

Laat Babs iets weten als 

er ‘lief en leed’ in de 

familie is. 

 

With Sympathy 

The father of Kim 

Schreuder passed away 

this summer. 

The Dutch came 
home with 95 medals 
for para Olympics 
and 36 for the other 
athletes.  Swimming, 
athletics, hocky, row-
ing, cycling, swim-
ming, BMX,  and 
more. 

With all these medals 
we have finished in 
the 7th  position. 

Oranje kwam thuis 
met 95 medailles 
voor para Olym-
pische Spelen en 36 
voor de andere at-
leten. Zwemmen, at-
letiek, hocky, roeien, 
fietsen, zwemmen, 
BMX en meer. Met al 
deze medailles staan 
we op de zevende 
plaats. 

Meetings, it is possible again/ Kom naar de bijeenkomst, het kan weer! 
Pay your dues and come to our meetings so you have a voice! 

DUES for one year ($25 family, $15 single) can be mailed to: 

Holland Club Tampa Bay—Kim Haag 

13412 N. Lincoln Avenue 

Tampa, FL 33618 

 
Arjan vander Vaart, 

3207 W Santiago St, Tam-

pa, FL 33629. 

Members for members.  

 
Share your story with 

others. send it to  

miekecaris@gmail.com for 

our Next Newsletter. 

 

Remember our Smoelen 

boek: ‘ Arjan is waiting. 

Stuur een foto met naam 

& verhaal.  Send to  

Photo with a name/story 

Send this to  

info@hollandclubtampabay.org or 

We cordially invite nominations for 

the board! We'll elect the new Board 

on October 17; the entire board is 

available for another term. 

 

Algemene ledenvergadering en  

verkiezingen op zondag 17 oktober 

We nodigen iedereen van harte uit 

zich beschikbaar te stellen voor het 

bestuur! 

Travel  

Since September 22 travel from Europe to the 

USA is possible without any quarantine. We 

were allowed to travel from the USA to Eu-

rope with a PCR test valid for 72 hours.  

 

Going out for dinner or entertainment in The 

Netherlands you need to have a QRcode to 

show you are vaccinated. When you live in the 

US  you might have received a card with a sticker about the vaccine injections. No 

QR options on that card :( To get a QRcode for Europe you need a digiID. To get a 

DigiID you need to ask for a code online and after receiving this, you need to make 

an appointment which is possible in a few cities in The Netherlands and possibly in 

Florida. This can take 2 to 4 weeks. Mieke tried to get the QRcode but was not suc-

cessful in the 4 weeks she was in Holland. 

Sinds 22 september is reizen van Europa naar de VS mogelijk zonder quarantaine. We 

mochten van de VS naar Europa reizen met een PCR-test die 72 uur geldig was. Mo-

menteel als je uit eten gaat of naar entertainment in Nederland hebt u een QRcode 

nodig om de inenting e laten zien. Als u in de VS woont, heeft u mogelijk een kaart 

ontvangen met een sticker met inenting info. Geen QR-opties op die kaart :( Om een 

QRcode te krijgen heb je een digiID nodig. Om een DigiID te krijgen moet je online 

een code aanvragen en na ontvangst hiervan maak je een balie afspraak wat mogelijk 

is in een paar steden in Nederland en eventueel in Florida.   

https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay/
mailto:info@hollandclubtampabay.org

