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REDHAf SOCIETY
Damesop culinaireshoptourdoor Arnhem

Alleennogmaarlol
Alien van AIst (4t) uit Oosterbeekorganiseert
rondleidingenlangsArnhemsespeciaalzaken.
Gisterentourden
de damesvan de RedHat
Societvmet haarmee.
an belangstelling
hebben zegeengebrek.
Met hun rodehoeden,
paarsegewadenen
lI
boa'sen bijpassende
oorbellen,
schoenen,tassenen nagellak blijven de damesvan de Arnhemse aÊ
deling van de Red Hats niet onopgemerkt. Op vrijdagmiddag hebben de dames een van hun vele
uitjes.Voor caÍébrasserieDudok
komen ze bij elkaar.Alien van
Alsg organisator van de culinaire
shoptour opent de rondleiding
met een welkomstwoord.
Ruim anderhalf jaar geleden zette
Van Alst haar bedrijf Arnhem Binnenstebuiten op. Van Alst geeft
rondleidingen door het centrum,
Klarendal, Sonsbeek,het Spijkerkwartier. Dit gebeurt te voet, op
de fiets ofper step.Vandaag
neemt de organisatór de Arnhemse Red Hats op sleeptouw.
,,Op één ketenwinkel na, zijn het
allemaal typisch Arnhemse zaken
waar we langs gaan", zegt Van
Alst.
De organisator houdt van koken
en lekker eten. Dat bracht haar oo'
het idee om een tour langsArnhemse kookwinkels en traiteurs te
deelnemerswoorganiseren.,,Veel
nen hier in de buurt, maar komen
tijdens de rondleiding in winkels
waar ze anders nooit komen. Dat
is ook een beetje het doel van de
culinaire shoptour. Het is een stukje bewustwording van de stad."
Vanaf het Kerkplein wandelt de
groep naar de eerstebestemming:
Urban Chef in de Koningstraat.
,,Als je geen zin hebt om te koken
kun je hier eten ophalen. En er zit
een cafë-gedeeltein de zaak",zegt
Van Alst. Na iets van de hapjes te

Damesvan de Arnhemse(L)uitjeszetten hun tandenin een hapjebij traiteur Urba

hebbengeproeftl,gaatde stoetverder.VisrestaurantFishn Dish en
KookwinkelHet Kookeilandworden aangedaan.
In kookboekenwinkel Cook& Bookworden de damesgetrakteerdop eenkopjekoÊ
fie.Voor de 63-jarigeAnnekede
Swaaf,binnen'DeArnhemse
(L)uitjes'ook wel LadyRozagenoemd,het idealemomentom

een sigarette gaan roken op het
bankje voor de zaak.
De AmerikaanseSueEllen Coooer
richtte ongeveertwaalf jaar geleden de Red Hat Sociery op. De gezelligheidsverenigingwordt sinds
vier jaar in Arnhem vertegenwoordigd. Vrouwen van boven de vijÊ
tig mogen er lid van worden.
,,Het is zoo gezelltg",zegt Lady Ro-

zaterdag
20 maart20Í 0 De Gelderlander

ffiWffiMWW13

voor rodehoeden
RedHat Society
EllénCóoper,
O DeAmerikaanse:Sué
oprichtervande RedHatSociety liet zichinspireren
doorhetgede ËnÈèlse
dicht'Wam!ng'van
dichteres
JennyJosephuit 1961.
Hierinwaarschuwt
Oeit-nguui èiAingéngáát
vooÍ dat ze ongepaste
doenalsze oud iC.
o De bewegingt"ft *ut it*iiJ *..i
. dan41I)00 àfdèlingèn9n meer
daneen milioenleden.
r o- nÀt'"tl- tfdéll,ts:;t;;; È;i
heeftrondde zeligheidsvereniging
v€ntien-leden.
D€
O Alle ledenhebbeneenbjina.ami
Froklage,
de
van
Gorrien
, ,biinaarn
,voozittèi vàndè AmÏémsetlub is
QueenKnitlMt.
: , ,,
| óok vrouwenvan onderde vijftig
kunÍlent'r.chaànmèldén;
Z[ gaán
gekÍeedin lavendelmet een"roze
hoed(pinkhatt.ril
,
,
o De club heefteènviiluti;vénotarakter.Viade websitekunnende !+
voor u$es. Ze
, den {gfr lnschrijven
gain,nTide
hondènhigh
flm,
teasen bezoekenmusea.
tot anderevereniO:ln tegenstelling
gingánzoalsl.letRodàkruisóiàe
Rotaryzet de RedHat Societyzich
niet in loor hd goededoel.Deverenigingis puur'ànalleerrgericht '
óp'CêtêfliChèid
èn vènnaak.De
.ruri'tt"at"*-or onafhankeliikiltd .
en lol maken.

r Ëà"'.i'lï'iàao'o"J'g
";; ;"'

DeArnhemtè
maand
houden
op nun
eenSociety'avonA
{L)ui$es
soiieteifaandéJánsbÍitensingel
!n
lninhe..
' 'l
,

voor me koken.Maardat maakt
voor mij niet uit. Ik gameevoor
ren grootte brengen.We hebben de gezelligheid."
za. ,,Maarwe houden het ook geHaarclubgenootTracevan Milli
zellig. We vertellen elkaar geen ver- banengehad.En nu zijn wij aan
gen (6t) aliasContessa
Chiara,
de beurt.We zettenonsniet in
velende dingen. We zijn niet nutkomt naarbuiten met drie kooktig en tuttig. We proberen op onze voor het goededoel.Het goede
boeken.,,Wekomenbij jou eten,
doelzijn we zelf', zegtzeterwijl
oude dag geen saaiegrijze muis te
uit haar dat begrijpje",zegtlady Roza.
zevrolijk en vastberaden
worden. Altiid liever excentrieOndertussenvervolgtde karavaan
ker", zegt Lady Roza die de smaak ogenkijkt.
Overhet bezoekaande kookboe- haarweg.Op naarhet typischArnhelemaal te pakken begint te krijgen. ,,We hebben allemaal getracht kenwinkelzegtzel.,,Kookboeken hemsebier 't GoeyeGoet'in Wijnme niet. Ik laatliever handelBarrique.
interesseren
om zo goed mogelijk onze kinde-

r Chef.
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