Verslag van onze trip naar Antwerpen.
Tweede titel: een variatie op het gezelschapsspel “Mens erger je niet!”
12 november vertrokken de eerste enthousiastelingen richting
Antwerpen.
Joan en ik kwamen als eerste aan en konden gelukkig meteen op onze
kamer, zodat we ons konden installeren, de auto stallen en de stad in! We
hadden zo’n beetje in ons achterhoofd om kreeft te gaan eten ergens in
een buitenwijk, dat was één van de redenen om contact te houden met
de volgende vrijdag gasten! Via sms kwamen we erachter dat ze ook
gearriveerd waren en ergens aan 's werelds beste garnalen kroketten
zaten! Het was toen een uur of 5, dus wij veronderstelden dat dat hun
borrel hap was! Niets was minder waar! Men at ook belse frieten en deed
er dus de maaltijd mee! Pech voor Joan en mij dus, want al met al
vonden we het toch niet zo geslaagd om toen nog elders te gaan eten!
Geen kreeft dus!

Betere en duidelijkere afspraken maken!!
Zaterdag zou iedereen vroeg aanwezig zijn, dus maakten we het niet te
laat en gingen lekker met een tijdschrift en een glas wijn naar bed.
We moeten om half elf in de Champagne bar zijn, dus op tijd de stad in
om eerst nog even wat te shoppen! Haastig naar de afgesproken bar! Wie
is er? Niemand! We lopen wat rond, kijken nog eens! En wat blijkt! Men
is ergens anders gaan zitten, een niveau lager! Wij dus naar beneden! De
organisatie vond bij nader inzien de prijzen boven te hoog! Beneden dus
wachten op nog meer mensen, die al wel in het hotel gesignaleerd waren!
Wat blijkt ook deze mensen zitten boven!

In het vervolg bij gezamenlijke activiteiten in vol ornaat zodat we
duidelijk te herkennen zijn.
Wat heen en weer gezwaai en ja hoor de groep is compleet! (in totaal
waren we met veertien Wageningse Red Hatters!) Vandaag is er een
bezoek aan het Rubenshuis de bedoeling! De meesten doen dat ook, enkele
anderen gaan de stad in “of zo”! Joan en ik zijn niet naar het Rubenshuis
geweest en daar kan ik dus niks over schrijven, wel weet ik dat die
mensen een geweldige lunch hebben gehad, want die zijn naar The Bistro
geweest! (en daar is niks mis mee!) Het “of zo” van ons bestond uit het
bezoeken van een reuze grote brocante! Super! Mijn weekend kon niet
meer stuk!!!!(na 45 jaar zoeken, mijn mokkakopjes gevonden!) Zeer
voldaan treffen we de groep bij het modemuseum.
Hier gaan we een hoeden tentoonstelling bezoeken, zeer de moeite waard
en extra leuk dat Linda ons er ook nog van alles over kon vertellen! Na
dit bezoek gaan we ons omkleden omdat we in vol ornaat naar “De
Foyer” gaan om te eten. De entourage van De Foyer is geweldig, maar
het eten prut! Weer ge-uttel met kleingeld, en richting hotel. Dacht te
kunnen gaan slapen, maar nee hoor, ik was de klos, men had een vierde
man nodig om te bridgen!(was eigenlijk best leuk! Nootjes, kaas,wijn en
nog bridgen ook!)
Na een verder prima nacht op tijd ontbeten en……..
op de afgesproken tijd in de hal, wie was er? Niemand! Kwartier
wachten, wie was er? Niemand!Wij dus richting overkant, daar was
namelijk de afspraak met de Belgische groep! Inderdaad, daar waren een
paar RedHatters die ons enthousiast ontvingen!
Langzaamaan kwam iedereen binnen druppelen. Zo ook de anderen uit
Wageningen! Blijkt dat ze intussen besloten hadden dat iedereen op eigen

gelegenheid naar de afspraak moest gaan! Handig dus zonder dat kenbaar
te maken!

We hebben een mededelingen bord nodig!! De meesten waren op de
hoogte, behalve de mensen die naar de Brocante waren geweest ;-)))
Na wat geschuif met kleingeld, was hier afgerekend! Naar buiten voor
wat groepsfoto’s en de stadswandeling kon beginnen. Twee dames kozen
voor een rondje winkelen, maar het overgrote deel ging per openbaar
vervoer naar een buitenwijk met mooie huizen uit het begin van de vorige
eeuw. Het was een leuke wandeling met goede uitleg van een zeer
enthousiaste gids. Zelfs de niet echte wandelaar kon de tocht uitlopen!
Het was een heel leuk idee van de Antwerpenaren om een ander stuk van
de stad te laten zien, normaal gesproken zou je hier nooit komen, het
was zeer de moeite waard!
Toen in een echt Belgisch café een heuse borrel met bijbehorende hap
gegeten om warm te worden want het was niet echt warm en/of droog.
We ontmoeten hier dus echt onze Belgische zusters! Het was oer gezellig!
Vandaar uit weer naar het hotel om ons om te kleden voor het diner. In
de hal was het weer wachten, want klok kijken is nog steeds niet voor
iedereen weggelegd! Dan op stap, helaas nu een paar mensen die een
verkeerde afslag nemen en in een bus stappen, er uit gehaald en eindelijk
dus allemaal in de goede metro en op weg! Wat is de volgende hindernis
om op tijd bij het diner te zijn? Een hoedenwinkel aan de overkant van
de straat! Ja, een winkel met zeer voordelige rode hoeden is voor bijna
niemand te versmaden! De nodige hoeden gekocht! Anderen op zicht
meegenomen en geshowd!

Al met al een rommelig begin van een erg gezellige maaltijd. We waren
leuk gemixt gezeten, zodat we ook hier goed met elkaar konden kennis
maken. We werden verrast met een cadeautje waar werkelijk veel
aandacht aan was besteed, om verlegen van te worden. Het was hier
waar we kennis maakten met een rode likeur(iets met neusekes?)ook
kregen we een paar pralines in de vorm van een neusje waar deze likeur
in zat! De uitbater en kok wilde erg graag op de foto met de groep! Kan
ik me voorstellen, we waren ook een kleurrijke groep en voor hem te gek
voor op z’n web=site! Na een zit van vier uur op houten stoelen, hadden
we een houten kont en wilden wel weg! Sommige hebben de stad nog
onveilig gemaakt met o.a in een danscafé te gaan zitten bridgen! Anderen
kozen er voor om naar bed te gaan!
Maandag morgen laatste dag! Ieder ging op de zijn passende tijd richting
auto, alleen Toos moest met de trein! (ze zei het niet erg te vinden! Was
het echt zo, Toos?)
Al met al een leuk weekend ook al waren er de nodige ergernissen, dames
van de organisatie bedankt het was een erg leuk initiatief en we hebben
het erg naar de zin gehad en er ook het nodige van geleerd en dat is ook
nooit weg!
We zijn en blijven een des organisatie zonder regels en dat blijkt
overduidelijk!!
Lady RT
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