Verslag New Year 2011 bij Lady R.T.

Tijdens één van de laatste happerijen had Lady R.T. aangeboden om
de nieuwjaarsborrel bij haar te houden… (Maar, had Groothertogin
Aleid dit al niet eerder gedaan tijdens een eerdere happerij? Sorry
foutje......... In 2012 gaat dit beslist gebeuren in het
groothertogdom!! Wij verheugen ons!!)
De datum werd uiteindelijk vastgesteld op 6 januari – een
donderdagavond (bridge-avond). Gelukkig was Lady Garnet, de
docente, niet aanwezig om hier bezwaar tegen te maken.
We waren met z'n allen welkom in Driebergen waar Lady R.T. en Lady
Bright voor de hapjes en drankjes zouden zorgen. De details zouden
volgen, maar daar hebben we wel tot na de Kerst op moeten wachten.
Werden we voor het weekend Antwerpen overspoeld met informatie
en ongevraagde details, dit keer moesten we het doen met een
'ongekuist' mailtje aan de Vice Queen die het, bij gebrek aan tijd, zo
heeft doorgestuurd. Gelukkig was het snelschrift duidelijk genoeg
om te weten hoe laat we verwacht werden en dat er 'zou gegeten
worden wat de pot schaft'. En als je al van plan was met de bus te
komen dan wist je in ieder geval dat het nummer met een 5 begon en
zowat voor de deur stopte.
Het werd een onvergetelijke avond! Niet alleen door de chique
aankleding van het interieur en de feestelijk gedekte tafels ( Willem
bedankt!!) maar vooral door het eten, een aangekleed 6 gangen-menu,
wat met veel liefde en creativiteit door de Ladies R.T. en Bright was
bereid en heel vlot werd opgediend. De foto's spreken voor zich.
Tussendoor werd er ook nog gedanst op 'gouwe ouwe' platen en werd
uit volle borst meegezongen met het liedje Milord (ons lijflied) van

Edith Piaf. Freule Elisabeth heeft ook nog even geprobeerd om een
paar dames een Molukse dans te leren…
Al met al een zeer geslaagde avond waar alle aanwezigen met veel
plezier op terug kunnen kijken en waar de gastvrouwen nog wel een
paar uurtjes opruimwerk aan over heb gehouden.
Comtesse Germaine de Zomergem

