
Nieuwsbrief Kerst December 2017 

KERSTVAKANTIE OPENING EN ACTIVITEITEN 

In de kerstvakantie van zaterdag 23 
december 2017 tot en met zondag 7 
januari 2018 is het museum alle middagen 
geopend, behalve de beide Kerstdagen en 
Nieuwsjaarsdag.  

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

Zondag 31 december krijgen alle 
bezoekers eengratis oliebol in het 
museumcafé  (zolang de voorraad strekt). 

  

 

MOTORENDRAAIMIDDAG 

Zaterdag 30 december (in de 
Kerstvakantie) is het weer 
motorendraaimiddag. 
Altijd een speciaal gebeuren. 

U kunt de volgende motoren zien (en horen) 
draaien: 
een Brons bj. 1921 
een Industrie bj. 1934 
een Kromhout gloeikop bj. 1924 
een liggende Deutz 1948 
een Ruston bj. 1921 
een Bolnes bj. 1950 
een Slavia bj. 1938  

  

 

MULTIMATE ACTIE 

Gaat u in de komende vrije periode nog wat 
klussen, koop dan uw materialen bij 
Multimate in IJmuiden, Cock van der 
Doesstraat 20, en steun ons museum. De 
actie 'Multimate helpt, sparen voor de 
buurt'loopt nog tot en met 31 december. 

De donaties aan ons kunnen we goed 
gebruiken voor het opknappen van de kotter 
UK 27 in het butenmuseum. 

  

 



11.000 BEZOEKERS ? 

We naderen dit jaar het prachtige 
bezoekersaantal van 11.000. Voor ons 
museum, met beperkte openingstijden, een 
fantastisch resultaat. 

Maar we zijn er nog niet en het wordt nog 
spannend of we het gaan halen. 

We moedigen dan ook iedereen aan om de 
komende dagen langs te komen, met de 
kinderen, de buren, vrienden of alleen, voor 
het eerst of op herhaling, om  toch nog even 
die mooie expositie te bezoeken, de vaste 
collectie, die bijzondere kruiwagen of het 
vernieuwde buitenmuseum en veel meer.  
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KERST- EN NIEUWJAARSWENS 

Het bestuur en alle vrijwilligers van het 
museum wensen u allen gezellige 
kerstdagen toe en een heel goed 2018. 

We danken u voor uw bezoek(en) in het 
afgelopen jaar en hopen u in het nieuwe 
jaar weer te mogen begroeten. 
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