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NIEUWE EXPOSITIE: '100 JAAR STAALTRANSPORT IN DE IJMOND' 

Vanaf zaterdag 24 februari t/m zondag 6 
januari 2019. 

Het museum geeft met deze expositie de 
aftrap van een reeks van activiteiten in het 
kader van ‘100 jaar staal in de IJmond’. Een 
aantal musea en culturele instellingen uit de 
regio vieren samen met Tata Steel dit 
jubileumjaar. Het Zee- en Havenmuseum richt 
zich met deze expositie op het transport in, bij, 
naar en van het staalbedrijf. 

Met veel en uniek beeldmateriaal laat het 
museum zien wat er allemaal komt kijken bij de 
logistiek rondom het staalbedrijf. Niet alleen de 
wijze van transport per schip, trein of 
vrachtwagen, maar ook de mankracht 
daaromheen, waaronder stuwadoors (de laders en lossers) en kraandrijvers, komen in deze expositie in beeld. 

  

 

EXTRA GEOPEND IN DE VOORJAARSVAKANTIE EN VEEL TE DOEN: 

In de voorjaarsvakantie van zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart 
is het museum alle middagen, behalve maandagmiddag, geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Zaterdag 24 februari draaien weer alle 
motoren en is de tentoonstelling '100 jaar 
staaltransport in de IJmond' geopend voor 
publiek.  

Zondag 25 februari is de laatste gratis 
rondleiding(na entree) om 14.30 uur. 
Inschrijven vooraf wordt aanbevolen en kan via 
de website van het 
museum www.zeehavenmuseum.nl.  

Op dinsdag- en donderdagmiddag is er deze 
week de mogelijkheid eens binnen te lopen 
in de bibliotheek van het museum. De 
medewerkers staan u graag te woord. 

Voor kinderen zijn er altijd drie leuke speurtochten van peuter tot puber.   

 

LAATSTE WEEK  'IJMUIDEN WEERSPIEGELD'  

http://www.zeehavenmuseum.nl/


De tentoonstelling 'IJmuiden Weerspiegeld' 
loopt nog tot en met zondag 4 maart.  
Met de extra openingsmiddagen in de 
voorjaarsvakantie misschien nog een mooie 
gelegenheid om deze tentoonstelling te 
bezoeken. 
Voor deze expositie in het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum hebben tien kunstenaars van 
de NVZ werken gemaakt waarin een aspect 
van IJmuiden wordt weerspiegeld. Het gaat 
hier om schilderijen en ruimtelijk werk. 
Uiteraard heeft iedere kunstenaar een eigen 
interpretatie aan deze vraag gegeven en is het 
resultaat zeer verrassend en divers.  

  

 

MULTIMATE ACTIE 

In vorige nieuwsbrieven hebben we 
aangemoedigd om mee te doen met de 
Multimate Actie. 

We kunnen nu met veel genoegen laten weten 
dat deze actie het mooie bedrag van euro 
1454,00 heeft opgebracht. Bestuursleden 
Willemina Oostenrijk en Sijmen Schouten 
namen 22 januari glunderend de cheque in 
ontvangst. 

Het museum dankt Multimate IJmuiden en alle 
klanten van Multimate.  

 
  


