Housewarming Party bij Lady of Quilt
De grote wens van onze Lady en haar Lord was om zich in Wageningen te vestigen. De
afstand vanaf Wolfheze naar onze Rhine Town Roses werd haar te ver ;-))).
De verkoop in Wolfheze en de aankoop van een appartement in Wageningen verliep
voorspoedig. De verhuizing en inrichting hadden wat meer voeten in aarde, maar
toch..... eind februari kwam er een uitnodiging om ons als Rhine Town Roses te
vervoegen bij de adellijke familie aan de Costerweg nummer 15 om te helpen het
appartement in te wijden middels een wijnproeverij.
Nou zijn wij Roses geen van allen vies van een glaasje wijn en onze nieuwsgierigheid
was ook al lang op de proef gesteld, dus gingen we op 9 maart in grote getale naar de
“Hof van Quilt”.
We werden ontvangen door Lady en Lord of Quilt met een glaasje bubbels en ..........
bruidstranen. Tja......... er zijn onder ons wel een aantal bruiden die in het verleden een
traantje gelaten hebben. Maar het was toch heel lekker !!
Na de koffie met een slagroomsoesje kwam er een typische italiaan binnen, klein,
donker en welbespraakt. Met …. jaja..... 4 witte en 4 rode wijnen om te proeven. Je
mocht het ook uitspugen, maar daar doen de Roses niet aan. Doorslikken en
mmmmmmm proeven.
De dessertwijn was ook niet om uit te spugen.....heerlijk!!
In groepjes mochten we het appartement bekijken en vonden het prachtig, maar het
hoogtepunt was de badkamer waar je, zittend op het toilet, gewassen en geföhnd kon
worden ;-))) . Alle Roses jaloers natuurlijk, maar we mochten het wel even
uitproberen.
Nadat we bij italiaan Ciro onze bestellingen hadden gedaan, namen we afscheid en
togen een beetje beschonken, weer naar huis, waar onze gewone WC erg tegenviel.
Dank je wel Lady of Quilt, het was erg gezellig.
Queen Dollydot

