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Aanwezig waren:
Lady of the Jazz, Comtesse Germaine de
Zomergem, Donna Albertina, Baronesse of Boop,
Queen Dollydot, Jonkvrouwe van Pink tot Purple,
Lady of Leisure, Lady Josephine, Princess Pearl,
Freule v. Uyterwaerde tot Eekmolen, Groothertogin
Aleid, Madame Seraphine, Lady Garnet, Lady
Abigail, Lady Mechtild, Lady of Quilt, Countesse of
Serendip.
Afwezig waren: Lady Eleonora ( aan het
pierewaaien op Bali) en Lady R.T
Nadat we elkaar begroet en bewonderd hadden (
we zagen er weer prachtig uit!) toasten wij met een
glas Kir Royal op het nieuwe jaar. Dat we weer veel
vreugde, vriendschap, maar vooral veel lol met
elkaar mogen hebben!

Gastvrouw Liesbeth had haar vriendin voor
assistentie gevraagd. Er was een heerlijk
nieuwjaarsdiner voor ons bereid.
Vooraf dus een glas Kir Royal met een drietal hapjes
waar we volop van smulden. De sfeer was
opperbest, zelfs Lady Abigail met haar
ingezwachteld beentje genoot zichtbaar van de
gezelligheid. Er was 'lichtelijk' nostalgische muziek
(die af en toe haperde maar de pret niet drukte),
waar we op mee zongen en heerlijk dansten.
Liesbeth nodigde ons uit aan tafel voor een
voorgerecht met de sjieke naam Vitello Tonata,
gevolgd door een royale pasta met een 3 soorten
vis- mix en een kruidensalade. We lieten het ons
voortreffelijk smaken.
Onze Queen vroeg om aandacht en deelde ons
geëmotioneerd mee dat ze in de loop van dit jaar
als Queen zal terug treden en als gewone Rose bij
ons verder gaat. Er werd met ongeloof gereageerd,
maar er waren ook enkelen die het door alle
gezondheidsperikelen wel hadden zien aankomen.
Maar hoe nu verder....Rhine Town Roses zonder onze

Queen is toch wel heel raar... daar moeten we echt
wel even aan wennen. Een voorstel van de vice is
om hier bij de volgende Happerij op terug te komen.
Wel kunnen we alvast gaan denken over een nieuwe
Queen kandidaat. Met een toast op onze Queen en
na een 'lang zal ze leven', zetten wij ons diner voort.
Comtesse Germaine de Zomergem had, nu ze bij
ons vertrekt, de nodige spulletjes over die ze
verdeelde onder de Roses, vergezeld van een
creatieve groepsfoto.
Na het dessert en koffie met lekkers was het
swingen geblazen! Het werd een spetterende avond,
met heerlijke wijn en we zongen uit volle borst. Wat
was het leuk! Een goede start van het nieuwe jaar.
De Roses hebben het tot laat volgehouden, echte
feestbeesten!!
Volgende (weer normale) Happerij is op 12 februari
en dan zal een aspirant-lid haar opwachting
maken.
Lady Mechtild, Vice Queen

