Rhine Town Roses
In Leiden, 19 juli 2018

9.11 uur vertrekken we met de trein. Hilariteit
al om, waar is nr. 7? De deur gaat toch weer open
voor Gravin van Rhenen tot Kesteren. In Leiden
aangekomen haast het adelijke gevolg zich naar
de Apothekersdijk.
De Bonbonnerie Chocolaterie heeft bij het
aanmeerpunt al stoelen voor ons klaar staan
onder de grote parasol. Geen luxe met dit
prachtige weer. De jarige lady Abigail trakteert
op heerlijke handgemaakte bonbons en het
gezelschap scheept zich in voor een prachtige
Canal Tour door Leiden.

Leidse Rederij

We hebben geen ongelukje onder de zeer oude
bruggetjes, de rode hoedjes en haar-accessoires
blijven gelukkig op onze adelijke hoofden zitten.
Bij “Het VLOT Grand Café” nuttigen we een
heerlijke lunch. Variërend van salades tot
eekhoorntjeskroketten.
Vervolgens gidst Lady Garnet ons door het mooie
Rapenburg naar de musea.




Sieboldhuis Japanmuseum
Rijksmuseum van Oudheden
Hortus Botanica
Het Vlot Grand Cafe

Het Sieboldhuis wordt bezocht. Wat een serene
rust. De speciale tentoonstelling met
bijbehorende film is prachtig.
Daarna zijn we “vrij”. Vlakbij de Pieterskerk is het Rembrandhuis waar een leuk filmpje wordt gedraaid.
Om 16.00 komen we daar weer bijeen.
Ook de hofjes vallen erg in de smaak. Een geweldig straatje met vintage winkeltjes is verlokkend.

Toch volgen we het advies van de schipper: ”Ga op het dakterras van Hudsons Bay wat drinken. Het waait
er en je kunt heel Leiden on the roof zien”. Ook Hudson Bay is blij met ons. De personal shopper wil ons
allemaal nog een keer zien om te kijken of andere kleuren ons net zo goed staan.
We zijn stipt op tijd bij restaurant Puur. Daar worden we vreselijk verwend. De risotto met witte truffel
is hemels. En dan is een dagje Leiden zo weer voorbij.
Met buikpijn van het lachen gaan we met NS weer naar Ede-Wageningen en naar huis.

Met dank aan Lady Garnet en Lady Abigail voor de organisatie.

