Uitje naar Zutphen van de Rhine Town Roses, op woensdag 22 oktober
2008.
In de trein van Wolfheze naar Arnhem ontdekt de conductrice dat ik
(Toos) een oud kaartje had om vrij te kunnen reizen. Dit wordt opgelost
met een ander kaartje. Geen probleem.
De toon was gezet voor deze dag.
In Arnhem ontmoet ik Freule van Nispen tot Pannerden (Loes) en Elly
Min, mijn schoonzus, die ik als introducé had mee gevraagd. Wij wachten
op de andere 9 personen die vanuit Ede-Wageningen naar Arnhem
komen om over te stappen in de trein naar Zutphen.
De trein komt aan en Loes krijgt een telefoontje van Lady of the Jazz.
Zij zitten in de trein naar Nijmegen. Zijn vergeten uit te stappen in
Arnhem. Hadden niet in de gaten dat ze in Arnhem op het station stil
stonden, zij dachten dat ze in Oosterbeek stonden.
Hilariteit alom.
Loes, Elly en ik zijn toen door gegaan naar Zutphen en hebben daar
kunnen regelen dat alles een uur verzet kon worden.
Na drie kwartier kwamen de dames in Zutphen aan en werden wij
getrakteerd door de gids op koffie.
De dames waren in Nijmegen in de trein naar Arnhem gestapt,
kwetterend en wel kwamen ze in een STILTE coupe terecht. De aanleiding
voor nog meer hilariteit.
Na de kennismaking met de gids en de koffie kon de wandeling beginnen.
Eerst werden we bijgepraat over de verschillende religies in Zutphen door
de eeuwen heen.
Er zijn in Zutphen nog een aantal woonhofjes. Wij hebben er twee
bezocht, het Luthers hofje en een Convent hofje. Een voor arm en een
voor welgestelde mensen.

Zutphen heeft leuke en gezellige smalle straatjes en steegjes, waardoor de
stad heel knus lijkt.
In koffie en thee schenkerij “De Pelikaan”werden we voorzien van koffie
of thee met een snee krentewegge met roomboter. Nou deze was erg
lekker en was zo verdwenen. Van al dat reizen hadden wij wel trek
gekregen.
Lady R.T.(Leni) kende de Pelikaan en zijn befaamde thee, als het geheim
van een goed humeur. Een aantal van ons heeft er natuurlijk thee
gekocht.
Leni vertelde tijdens de koffie dat ze een telefoontje had gekregen waarin
ze werd gefeliciteerd met haar trouwdag, helemaal vergeten!!!! Ze dacht
zelf dat dit 23 of 24 oktober was maar nu ging ze twijfelen. Ik hoop voor
haar dat alles is goed gekomen.
Tijdens onze wandeling kwamen we langs een handwerkwinkel waar een
aantal leuke geborduurde schorten voor de raam waren uitgestald met
allerlei teksten erop.
Een van de teksten vonden wij geëmancipeerde vrouwen toch wel erg
leuk, ‘Schat je eten staat in het kookboek”.
Onze lunch hebben we gebruikt bij “bakkerij centrum Driekant”. Een
bakkerij geïnspireerd op antroposofie basis waar ook een zorgtraject aan
was verbonden. Er werkten ook verstandelijk gehandicapte bakkers.
Nou de lunch was overheerlijk en prima verzorgt. En de ruimte waarin
we zaten was ook apart. We zaten in de keldergewelven van de bakkerij.
Hierna hebben we weer een aantal mooie gebouwen gezien waaronder een
oude kerk die was ingericht als bibliotheek. Deze stond midden in het
centrum van Zutphen.
In café “de Dwaasheid”hebben we zo rond half vier een lekker glaasje wijn
en daarop lijkende drankjes genuttigd.

Lady of the Jazz en Freule Elisabeth bestelden een Zutphens natje, een
“niet verkeerd kruiden bitter”volgens de dames.
Lady R.T. kon de verleiding van een gokkast niet weerstaan en gooide
daar een 2 euro muntstuk in en wat gebeurt er, ja, ja. Rinkeldekinkel, er
kwamen 5 muntstukken van 2 euro uit rollen. Leni blij, kon ze weer
shoppen!!
Na een half uurtje zijn we weer verder gegaan en kwamen we via de
“Schupstoel”bij Gasterij De Gracht waarons een heerlijk granddessert
werd opgediend als afscheid.
Toen dit was verorberd is ieder zijns weeg gegaan. Enkele wilden nog
shoppen en andere wilden naar huis en/of hadden andere verplichtingen.
En ik (Toos) had onderweg een quiltwinkel gezien en moest daar nog even
naar toe natuurlijk.
Al met al heb ik een geweldige dag gehad, en als ik goed om mij heen heb
geluisterd zijn er meerdere die het een geslaagde dag vonden, ondanks of
dankzij het hilarische begin.
Groeten mede namens Freule van Nispen tot Pannerden,
Lady of Quilt.

