RHINE TOWN ROSES
Wageningen, 14 december 2007

Hallo Allemaal,
Hierbij het verslag van onze GRAND GALA op Nude 20, te Wageningen 13-12-2007.
Voorbereidingen
Woensdagavond 12 december staken vele adellijke dames hun handen uit de mouwen
om de feestlocatie in de Kerstsfeer te brengen.
Overal kwamen de ballen, slingers, Kerstmannen, kerstbomen etc vandaan.
Van de Fa. Dobbe uit de Oossteeg hadden we wel 20 grote palmen gekregen om de
boel extra op te fleuren. Al met al was het een gezellige bezigheid. Een zekere
meneer Ko kwam de geluidsinstallatie aansluiten. Na afloop dronken we een wijntje en
gingen voldaan naar huis.

Op donderdagmiddag kwamen weer die geweldige vrouwen om de laatste hand te
leggen aan de hapjes. De soep werd opgewarmd, de salades aangekleed en de door
Queen Dolly opgewarmde quiches mooi op de stands met luifel geëtaleerd. Messen,
vorken en lepels in bekers, de soepkommmen en borden op zijn plaats en de servetten
in handbereik.
Verkoopsters van hoeden, sjaals en kleding richtten hun stand in.
Het feest kon beginnen.
Nu was het wachten op onze genode gasten! En ja hoor. Daar waren ze vier man sterk
de paarse pimpernellen met de Queen voorop. Ze kwamen helemaal uit Arnhem. Al snel
voelden ze zich bij ons thuis en werden eventuele activiteiten uitgewisseld.
Bij gezellige Kerstmuziek aten en dronken we, maakten een dansje en menigeen paste
hoeden, hoeden en nog eens hoeden.
Comtesse Germaine de Waregem kon geen genoeg krijgen van het passen van rokken,
rokken, blouses, blouses en jassen, jassen. We genoten van haar shows.
Freule van Bassecoeur tot Plantsoen kocht de ketting die de Queen graag wilde
hebben. Princess Pearl was bijzonder blij met haar nieuwe hoofddeksel

De Queen, ladies en comtesse uit Arnhem waren ook zeer enthousiast. We hebben
gezellig met ze gebabbeld en onze banden versterkt.
Maar aan alles wat leuk is, komt een eind.
Zo ook aan deze avond.
De goede sfeer gaf ons zelfs nog energie om de hele boel weer op te ruimen.
Nu hoefde er niemand de volgende dag nog eens terug te komen.
Het aftuigen ging snel. De palmen gingen op de kar, de kramen werden afgebroken, de
afwas gedaan en toen gingen we aan de koffie met een heerlijke bonbon.
Tijdens die koffie kwam de volgende bijeenkomst bij Queen Dolly ter sprake.
Het is haar bedoeling een
Nieuwjaarsborrel te houden
bij haar in haar paleisje
op donderdag 10 januari
Boterstraat 12,
te Wageningen
om 18.30 uur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Afmelden als je niet kunt.
Wat ook nog ter tafel kwam was de eerst volgende activiteit in februari.
Met meerderheid van stemmen is gekozen voor het eet en filmprogramma kosten €
30,--.
Gepoogd zal worden dit gebeuren rond de 2e donderdag van de maand te doen.
Iedereen krijgt daar binnenkort bericht van Lady Abigail en Donna Albertina.
Op onze feestelijke avond konden helaas
LadyFaja Lobbi wegens ziekte
Lady Abigail vanwege een druk programma en andere verplichtingen
en een heel verdrietig reden Lady Garmet, in verband met het overlijden van haar
moeder, niet aanwezig zijn.
Wij wensen Lady Fajal Lobbi heel spoedige beterschap en Lady Garmet heel veel
sterkte bij de verwerking van zo’n groot verlies.

Iedereen die bij heeft gedragen aan het slagen van ons eerste
GALA KERSTFEEST

BEDANKT!

