Dinsdag 13 januari Nieuwjaarsborrel bij Lady Mechtild.
Voor mij, Queen Dollydot, begon het eigenlijk al 's morgens. Ik kwam onze Vice Queen tegen
bij de supermarkt en ze vroeg of ik even koffie kwam drinken. “Heb je daar dan tijd voor??”
“Natuurlijk, jij drinkt koffie en ik werk gewoon door” was haar antwoord. Nou wel gezellig
eigenlijk, dus naar de O.Bennekomseweg. En daar lieve Roses werd mijn neus gestreeld door
de heerlijkste geuren......... Schitterende quiches......... uh, niet aankomen!
Ja en ook Freule Elisabeth was thuis nog bezig heerlijks in elkaar te flansen. Mmmmmmm
......palingquiche. Ik ben na de koffie maar gauw naar huis gegaan voordat ik me niet meer zou
kunnen beheersen.
Tegen de avond omkleden....... leuk gala....... ben benieuwd wat iedereen aan heeft. Een beetje
op tijd naar onze feestlokatie. De deur was de eerste verrassing..... een krans met rode rozen
zorgde voor een feestelijk onthaal. De deur werd opengedaan door Lady Abigail in een echte
avondjurk (dat beloofd wat). Lady Abigail had de versiering voor haar rekening genomen.
Fleurige slingers en natuurlijk rode en paarse ballonnen. Leuk!!
De overige Roses, de één nog mooier dan de ander, druppelden binnen en werden welkom
geheten aan de deur door de Vice Queen met een prachtig Venetiaans masker op (zie foto's)
Toen we (bijna) allemaal binnen waren (Lady of Jazz had nog muzikale bezigheden bij de
Begonia's) konden we proosten op het nieuwe jaar met een Kir Royale.
En maar babbelen, babbelen, babbelen en lachen natuurlijk. Het buffet werd geopend en........
wauw .......lekkerrrr......... . We willen allemaal de recepten van de quiches hebben....
geitenkaas........ gerookte kip......italiaanse kip ......paling........
Halverwege de avond kwam Lady of Jazz binnen MET accordeon. Nou en toen was het hek van
de dam..... smartlappen zingen...... geweldig!! De stemming kon niet meer stuk, zeker ook nadat
de CD met 50tiger jaren muziek werk opgezet. Moet je die Redhatters zien rock 'n rollen !!
Er werd behalve heerlijk gegeten ook flink gedronken en ik ken zelfs iemand die zijn auto
heeft laten staan en zich door Sir of Quilt naar huis heeft laten brengen. Om middernacht
ging de laatste de deur uit en we kunnen terugzien op een spetterende nieuwjaarsborrel.
Tot slot wil ik danken Lady Mechtild voor het openstellen van haar huis en het vele werk,
Freule Elisabeth en Lady Abigail voor de geboden assistentie, Comtesse Germaine de
Zomergem voor de schitterende foto's (wat kan ze dat hè?) en onze eigen chapter voor de
gemaakte kosten.
Baronesse van Rothschild, Queen van de Rhine Town Roses uit Wageningen

