Verslag van de Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2011
op uitnodiging van Queen Knit Wit de “Wolligste” van de Arnhemse (L)uitjes

Lady of Leisure en ik waren ruimschoots op tijd in Ede op het station. En Queen
Dollydot en Comtesse Germaine de Zomergem ook. Zo zaten we zelfs in een
vroegere trein dan de planning. We waren zo snel dat de Comtesse vergat in te
checken bij de paal. Helaas geen koffie in de trein. We hebben goed opgelet op tijd
uit te stappen in Arnhem. Van de Comtesse gehoord dat de Red Hats door het
gezellige praten wel eens te ver door reden. Handschoenen, paraplu, bril, niets
laten liggen.

In Arnhem een hele toer om het station uit te komen. Gelukkig wel twee liften,
waar we net in pasten. Door weer en wind volgden we de paarse en rode
ballonnen richting Groote Sociëteit Arnhem. De Queen had gelukkig haar beroemde
Senz stormparaplu bij zich. (In Antwerpen mee geoefend omdat hij moeilijk uit
gaat als je trekt in plaats van duwt of andersom). De Sociëteit is een gebouw op
stand. Mooie rode vloerbedekking, prachtige lampen. Helaas was de bedienster haar
zwarte jurk vergeten; ze had haar huispyjama nog aan.

We werden hartelijk ontvangen door Queen Knitwit de “Wolligste” die er prachtig
uitzag in een paars pak met dito boa. Gezellige 60-er jaren muziek bij
binnenkomst met de zanggroepen geprojecteerd d.m.v. een beamer op een witte
muur. Een drankje tot iedereen aanwezig was. Lady of Leisure bestelde een
witte/rode of rode/witte. Dat bleek hier Campari met jenever te zijn. Gelukkig
legde de bedienster (in huispak) dit uit. Anders zou het misschien wel te snel…

Toen alle adelijke dames van diverse chapters uit Gelderland aanwezig waren ging
de champagne rond en proostten we op een gezond Red Hatter 2011. Daarna een
leuke speech van de Arnhemse Queen: van muziek worden we vrolijk en van
meezingen en dansen ook. We gaan een spel doen in de vorm van een soort quiz.
Vijf keer komt een groep Red Hatters voor die dan door vragen gaan raden welke
groep de muziek speelt die op ’t scherm achter hen geprojecteerd wordt.

De Queen Corine leidde het spel voortreffelijk. De te raden groepen waren:
- The Byrds
- The Kinks
- The Mamas and the Papas
- The Carpenters
- The Beatles
Bij de derde groep was onze Queen Dollydot. En jawel hoor. De muziek was net
begonnen en na enkele vragen had Queen Dolly het geraden!

Gelukkig was ik als laatste aangemeld voor deze flitsende middag. Zodoende zat ik
niet in een Red Hatters stel dat popgroepen moest raden. Al waren het groepen
uit de zestiger jaren… Alleen de Beatles zijn mij bekend. En uitgerekend ik was
door de Queen gevraagd het verslag te schrijven… Ik heb gelukkig de namen
kunnen noteren. Wie er meer over wil weten moet maar googlen.

Na het leuke gezellige spel nog een herhaling van de muziekstukken van een aantal
popgroepen uit de zestiger jaren. Een daar hebben we nog lekker op gedanst.

Met de bus terug naar het Centraal Station. Helaas stopte de bus bij het
busstation, dus nog even lopen naar de trein. Comtesse Germaine heeft nu keurig
ingecheckt. (Bij het uitchecken stond er wel een hoger bedrag op de paal dan bij de
Gravin de Cunera…) Een gezellige treinreis terug. Belangstelling van de
medereizigers. En de conducteur wilde ook graag weten wie wij waren, enz. Een
eindje verderop vertelde hij enthousiast over de Rode-Hoeden-dames!

Gravin de Cunera

