
5 November is de complete club "de Museumgangsters" (=11) met de trein van 9.19 

uur naar Amsterdam vertrokken. Gecombineerd met het NS-groepsticket, 2 Appie 

treinkaarten en 2x keuzedag was het een flinke groep. De reis ging heel voorspoedig 

en geheel volgens de dienstregeling zijn we op Amsterdam-Centraal aangekomen. 

Inmiddels was iedereen wel toe aan een kop koffie al dan niet met wat lekkers en bij 

Loetje was gelukkig plaats voor ons allen aan één grote tafel. Vanuit Loetje zagen we 

de  St. Nicolaaskerk en toch wel nieuwsgierig zijn we er heen gelopen. De kerk was 

open. Er was zelfs een H. Mis aan de gang. Gezeten op de kerkbanken hebben we 

het interieur bekeken en bewonderd. Een paar zijn zelfs nog ter communie geweest. 

Terug gelopen naar het (tram)station waar tram 12 al op ons stond te wachten..Bij de 

halte van Baerlestraat uitgestapt. 

Om met zo'n groep verzekerd te zijn van een plaats voor de avonddis bij Small Talk 

alvast een tafel gereserveerd voor 17.00 uur. 

Het Stedelijk museum of in de volksmond "de badkuip". Een museum met moderne 

kunst. We spraken af om elkaar weer om 15.30 uur te treffen bij de groene stoelen. 

Iedereen is begonnen met de tijdelijke tentoonstellingen: Chagall, Picasso, 

Mondriaan migranten in Parijs. Hybride sculptuur. Daarna is iedereen haar eigen weg 

gegaan. Op het afgesproken tijdstip was iedereen waren we weer compleet. We 

hebben niet alles kunnen bekijken daarvoor was het teveel en te groot. Een reden 

om nog eens terug te komen.  

Even een theepauze in het restaurant en om even bij te komen een rondje 

Museumplein te komen en een frisse neus te halen en klokslag 17.00 uur waren we 

bij het restaurant. Na een lekkere maaltijd, die erg snel op tafel stond, met de tram 

weer terug naar het station. 

We konden nog net de trein van 18.34 uur halen, zodat we om 21.10, zonder 

vertragingen, weer op de thuisbasis waren. 

Het was weer een mooie en gezellige dag. 

 


