High Tea Kasteel Daelenbroeck.
Op donderdag morgen 20 mei vertrokken we om 09.02 u. met de
trein uit Ede-Wageningen richting Reuver.
Wij waren met 6 personen afgezakt naar het zuiden voor de High
Tea op Kasteel Daelenbroeck (in Herkenbosch, Midden-Limburg) op
uitnodiging van Queen Annet van de Limbo Stars.
Op station Reuver werden wij opgewacht door Queen Annet en een
van haar dames om met 2 luxe auto’s naar het Kasteel vervoerd te
worden.
Daar werden we ontvangen met lekkere koffie.
Na enige tijd waren alle High Tea’ers aanwezig en werden wij en de
organisatie verrast op een Schots bruidspaar. Ja, Ja, inclusief
Schotse Quilts. Dat was wel leuk om te zien en met echte doedelzak
muziek.
Daarna kregen wij een rondleiding door het Kasteel wat op zich erg
leuk was, ware het niet dat de gids erg veel reclame maakte voor
zichzelf.
Daar hebben wij maar niet echt naar geluisterd waardoor we toch
wel wat info over het kasteel hebben gekregen, maar het had beter
gekund. Jammer.
Om half 2 in de middag gingen wij High Tea’en en dat was uit de
kunst.
Maar wij zouden niet de Rhine Town Roses zijn als wij geen flesje
wijn bij de tea namen.
Dus hebben wij als Roses goed geproefd van de lekkere rose wijn die
geserveerd werd in het Kasteel.
Na de Tea zijn we weer terug gebracht naar het station, waar de
eerste 3 personen een uurtje op onze Queen moesten wachten,

omdat zij met Queen Annet naar het station in Reuver zou komen.
Deze moest echter wachten tot al haar gasten weg waren, vandaar.
Al met al een heel geslaagde High Tea en een gezellige doch erg
rustige treinreis, zowel op de heen als de terugreis. We hebben wel
eens anders meegemaakt.
Veel rode groeten van Lady of Quilt, Toos.

Toegevoegd bericht:
Op de terugweg van de heerlijke High Tea in Kasteel Daelenbroeck,
zat er in de trein een man met gitaar.
Hij wilde dolgraag voor ons spelen en zo geschiedde...vrolijk zongen
we met hem mee..Volare.oh..oh..cantare...etc.
Al zingend reden we het station van Wageningen binnen....en
hadden we weer een heel fijne Redhat-day...
Het was weer geweldig leuk
Lady Bright, Joan

