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KERSTVAKANTIE MUSEUM EXTRA OPEN 

In de kerstvakantie van 22 december t/m 6 januari is 
het museum geopend van dinsdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De beide kerstdagen en 
nieuwjaarsdag is het museum gesloten. 

Zaterdag 29 december is er een motorendraaimiddag. 

Op zaterdag 5 januari en zondag 6 januari kunnen 
kinderen weer een bootje maken (gratis na entree). In 
de herfstvakantie was het een groot succes en daarom 
herhalen we deze activiteit. 

 

LAATSTE KANS '50 JAAR ISKES' 
 

Nog te zien t/m zondag 6 januari 2019. 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Ben Iskes de 
sleepdienst IJmuiden overnam van Jaap Visser. Hij 
deed dat met geleend geld van zijn vader en begon 
met drie kleine sleepboten, waarvan één meteen 
moest worden verkocht om het benodigde startkapitaal 
bijeen te krijgen. Momenteel varen 19 schepen onder 
de vlag van Iskes. Iskes Towage & Salvage, de 
huidige naam van het bedrijf, is gegroeid van een 
lokale sleepdienst in een wereldwijd opererend bedrijf. 
Met foto’s en scheepsmodellen, maar ook met het 
grote sleepbotenspel toont deze expositie de boeiende 
geschiedenis van dit oer-IJmuidense bedrijf.  

  

  

 

NIEUWE AANWINST 
 

Komt dat zien: In het museumcafé is sinds kort dit 
prachtige model van een zogenaamd linieschip te 
bewonderen. Het model, 160 cm lang en 70 cm breed, 
draagt de naamsaanduiding “Friesland 1663” en is 
afkomstig uit het hoofdkantoor van C&A.  

 

 

25 JAAR MUSEUM : 1994 - 2019 



26 maart 2019 is het op de dag af 25 jaar geleden dat het 
museum werd geopend. Het gehele jaar 2019 zal in het teken 
staan van deze viering. Iedere bezoeker kan meedoen met een 
prijsvraag met elke maand kans op mooie prijzen. Iedereen die in 
1994 is geboren krijgt gratis toegang. Vanaf 2 maart is de 
speciale tentoonstelling Museumschatten te bezoeken. Verder in 
de loop van het jaar bijzondere lezingen en andere activiteiten. 
Op de website staat vanaf 1 januari de feestkalender. 

Wij wensen alle nieuwsbrieflezers 
prettige kerstdagen en een heel 
goed 2019 toe. 

Wij hopen u binnenkort weer te 
mogen verwelkomen in ons 
museum. 

 


