
Voor het eerste gezamenlijke museumbezoek ging de nieuw geformeerde museumclub 3 op 

woensdag 8 mei met de trein naar Rotterdam.  

De keuze was gevallen op het Boymans van Beuningen museum.  

Een terechte keuze, in verband met een mega grote verbouwing sluit dit museum binnenkort haar 

deuren voor maar liefst,.....7 jaar!  

Omdat een gedeelte van het museum inmiddels al is afgesloten voor publiek zou er tijd over zijn voor 

het bezoek aan nóg een museum.  

Dat werd het natuurhistorisch museum. 

 

De coördinatie van deze nieuwe groep is in handen van Laura van Laarhoven en Coby van Zetten. 

Laura was i.v.m. een pijnlijk been helaas zelf niet in staat om mee te gaan.  

Truus Nieuwenhuizen bleek bereid om haar plaats voor deze keer in te nemen en verzorgde het een 

en ander, onder andere de aankoop van de treinkaartjes.  

Een hele puzzel nog om de groep zo voordelig mogelijk (ons bin zuunig, éh) met de trein naar de 

plaats van bestemming te brengen. Op die kille en regenachtige 8e mei vertrokken de 10 dames vanaf 

station Kapelle. In Rotterdam aangekomen bleken de meegebrachte paraplu’s helaas hard nodig. 

Ondergetekende had de plu in de auto achtergelaten (maar had wél haar zonnebril meegenomen) en 

maakte dus dankbaar gebruik van een aangeboden plek onder een van de andere paraplu’s.  

Uiteraard eerst ergens koffie drinken. Een gezellig uitziende poffertjeszaak viel deze eer te beurt.  

 

Nu we er toch in de buurt waren wilden enkele dames na de koffie de Laurenskerk nog even 

bezichtigen, daarna zijn we richting Boymans gelopen. Eenmaal binnen hebben we via een ingenieus 

systeem onze jassen metershoog opgehangen en spraken we af dat we, mocht de groep een beetje 

uit elkaar vallen, om half drie in de hal weer bijeen zouden komen. Het Boymans van Beuningen 

museum is indrukwekkend, met prachtige kunstwerken vanaf de middeleeuwen tot heden. Heel 

gevarieerd, met nu als extra trekpleisters de tentoonstelling “dagelijkse verwondering”, een hommage 

aan de vorig jaar overleden Nederlandse kunstenaar Co Westerik en een tentoonstelling gewijd aan 

het 100-jarig bestaan van de revolutionaire kunst -en ontwerpschool Bauhaus.  

Meer dan 800 kunstwerken aan schilderijen, foto’s, meubels, textiel, keramiek, architectuur waren 

hiervan te bewonderen, bij de meubels soms met een leuke en onverwachte herkenning van hé,....dat 

hadden wij vroeger ook thuis.  

 

Eenmaal weer verzameld zijn we richting het natuurhistorisch museum gelopen.  

Kleinschaliger, maar zeker ook indrukwekkend, vooral op de afdeling “opgeraapt, opgevist en 

uitgehakt”, waar je zomaar je hand kan leggen op de schedel en slagtanden van een miljoenen jaren 

oude mammoet!  

Eenmaal weer buiten bleken de paraplu’s nog steeds nodig. Gelukkig vond ik weer een ander 

slachtoffer die de plu wilde delen. De trein terug kon natuurlijk pas na half zeven genomen worden 

dus,... tijd voor de inwendige mens.  

De keuze viel op restaurant de Beren, niet alleen voor elk wat wils maar ook nog gelegen in de de 

buurt van het station. Het werd een gezellige en voor alle dames smakelijke maaltijd. Rond half zeven 

naar het station gelopen om de trein van 18.50 uur te halen en ja hoor, het was ineens prachtig weer, 

de temperatuur steeg merkbaar en de zon scheen volop. “Toch maar goed dat ik mijn zonnebril 

meegenomen heb”, zei ik. 

 

Een geslaagde eerste dag dus van museumclub 3. De tweede staat gepland voor 5 juni. Een optie is 

om het museum in Venlo dan te bezoeken, waar de tentoonstelling “50 jaar Thielen, de ogen van de 

meester” wegens enorm succes verlengd is. 

Daarna ligt het museumbezoek even stil voor de zomermaanden.  

 

Namens alle leden van museumclub 3 
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