Verslag van de RHS Conventie in Zwolle op 21 april 2011
Om 8.15 uur vertrokken wij uit Wageningen. In Ede aangekomen hoorden wij dat
Madame Seraphine zich verslapen had en later bij ons aan zou sluiten. Ook de
Comtesse Germaine had vertraging.
In de trein kreeg ik een berichtje van mijn dochter dat mijn kleindochter op
Schiphol kwijt was. Dat was schrikken maar gelukkig is ze toch terug gevonden en
konden we aan een leuke dag beginnen.
Aangekomen in Zwolle kregen we armbandjes uitgedeeld zodat ze konden zien dat
we er bij hoorden. Op het station Zwolle zag het “zwart” van de rode hoeden. HaHa.
Na een stadswandeling langs oude panden, waarbij we werden verwelkomd door
mensen uit de vorige eeuw en we politiebegeleiding hadden bij het oversteken van
de kruispunten, kwamen we uiteindelijk aan bij het Odeon theater waar de koffie
op ons wachtte, maar wel in de rij en zonder Zwollenaartje. Want er zijn altijd
mensen die bang zijn dat ze wat tekort komen.
Er liepen 2 leerlingen van de mode academie rond om alle hoeden te bekijken en er
werden 10 hoeden genomineerd voor mooiste hoed van de dag. Onze Queen was bij
de genomineerden.
Op naar de zaal al waar een modeshow naar eigen ontwerp en gemaakt door
leerlingen van de mode academie aan ons werd gepresenteerd. Was leuk gedaan.
Daarna gingen we lunchen. De lunch was keurig verzorgd, jammer van de aardbeien
die waren er te weinig maar de watermeloen was ook erg lekker. We hebben nog
een extra glaasje wijn genomen en toen naar het RetteKeHat koor gaan luisteren.
Was leuk om weer te horen.
Enkele Rode hoedjes gingen even Zwolle in om te winkelen.
Om half vier weer naar de zaal om te luisteren naar Opera della Casa met mooie
stukjes opera en erg leuke sketsjes er in verwerkt. Hebben er erg om moeten
lachen en was zeer geslaagd!!

Daarna was de verkiezing van mooiste hoed van de dag en zowaar onze Queen
Dollydot won de 1e prijs!! Lof ook aan Madame Seraphine die de hoed ontworpen
heeft.
Na het overdragen van de vlaggenstok aan Heerenveen en vele dank woorden naar
alle kanten was er een eind gekomen aan een zeer geslaagde dag.
We zijn een plaats in de zon gaan zoeken op een terras en hebben daar heerlijk
gegeten en zijn voldaan om 20.18 weer met de trein huiswaarts gegaan. Moe maar
voldaan na deze geslaagde conventie.
Groetjes Groothertogin Aleid

