Queenslunch in Bilthoven 5 maart 2010
Nadat we onze honden in de pensions ondergebracht hadden,
togen wij, Queen Dollydot en haar vice, naar Bilthoven voor de
Queenslunch. De “vizen” waren ook uitgenodigd zodat er een
aardige opkomst was. We waren uitgenodigd door Queen RedRose
Ricky the 1st van chapter The Funny Roses uit Maartensdijk.
De bijeenkomst was in het landelijk gelegen sfeervolle restaurant
“Mauritshoeve” die wij met hulp van onze navigatie goed konden
vinden.
De ontvangst was hartelijk met veel hééées en hoooos, en onze
Queen dook onder de hoeden voor de smak smak zoenen (in de
lucht, zo moet dat als je op stand gaat). Het was een feestje van
herkenning, en ik begin er zo langzamerhand ook aardig wat rode
hoeden te kennen. Voor onze Queen was iedereen weer fris en
nieuw, ze kan maar niet onthouden wie wie nu is.
Er stond lekkere koffie en gebak klaar. En dan is het netwerken,
ofwel kletsen kletsen en nog eens kletsen. Hoe het met ieder gaat,
of er nog nieuwtjes zijn, wie flink afgevallen is ( onze Queenie
gooide hoge ogen..), wat er de laatste tijd nog allemaal
ondernomen was of nog wordt. We gluurden naar de nieuwste Red
Hat creaties, fluisterden inside commentaartjes door, en deden
ideeën op voor al wat rood en paars is. Kortom, we hadden het
druk! Wel heel gezellig!
Er waren weer nieuwe Queens bij gekomen. Nieuwe chapters,
gevormd door enthousiaste vrouwen en gesplitste chapters door
overbevolking of gekibbel. De dames stelden zich voor en we
hoorden weer leuke nieuwe namen zoals b.v de Rode Zeesterren en
van Waddenzee tot IJsselmeer. We genoten van een heerlijke lunch
en hebben nog even met de Florence gangers bij elkaar gezeten.

Nadat we ons wijntje en lunch genuttigd hadden, en daarna de
rekening betaald, zijn we weer naar huis gereden. Het was een
gezellige en informatieve bijeenkomst, met dank aan de organisatie.
Lady Mechtild, vice Queen van de Rhine Town Roses.
Wij zullen ook wel een keertje gastvrouw moeten zijn....

