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Brand in het Zee- en Havenmuseum? 

Op woensdag 4 mei werd er een ontruimingsoefening in het museum gehouden. Ruim 30 
vrijwilligers waren paraat als suppoost, bezoeker of waarnemer. Op de brug werd brand 
geconstateerd en vrijwel direct werden bezoekers door de suppoosten van dienst naar het 
verzamelpunt bij de boei aan de Havenkade begeleid. Reeds na enkele minuten arriveerde de 
brandweer al, die na weer enkele minuten het sein Brandmeester kon geven. Veel geleerd die 
morgen: bezoekers van het museum zijn bij de suppoosten in veilige handen! 

 
 

Vrijwilligers gevraagd! 
Kom het team van vrijwilligers van het Zee- en Havenmuseum versterken als Suppoost of medewerker Museumcafé of 
Receptie. 

 

Geen zee te hoog voor bergers en redders. 
Op zaterdagmiddag 14 mei organiseert het museum weer een film- en 
verhalenmiddag met dit keer als thema bergers en redders. Aanvang 13.30 
uur. Vanaf het leugenaarsbankje zullen in het museumcafé weer verhalen 
worden verteld, dit keer over het werk van bergers en redders. Oud-
medewerkers vertellen hun meeslepende, trieste, maar ook vaak humorvolle 
ervaringen. De films die deze middag worden vertoond geven een beeld van 
dit boeiende, maar ook vaak gevaarlijke werk.  
Dankzij sponsoring van administratiekantoor Mooij & partners uit IJmuiden is 
de entree deze middag gratis. Het maximum aantal deelnemers is 100 
personen, dus kom op tijd, want vol is vol. 

 

Tweede Pinksterdag 16 mei extra geopend 
Maandagmiddag 16 mei, 2e Pinksterdag, is het museum geopend van 13:00 tot 17:00 uur. 
Zondag 15 mei, 1e Pinksterdag is het museum gesloten. 

 

Rabo fietsdag: doe mee en fiets € 10,00 voor het museum! 
Zondag 5 juni is de jaarlijkse Rabo fietsdag. Er is dit jaar voor de route Zuid gekozen, een afstand van 25 
kilometer. De start is tussen 9.30 en 11.30 uur bij het Rabobank-Stadion aan de Minister Van Houtenlaan. 
Meld dat je voor het museum fietst! Individueel starten is mogelijk. 

 



100 jaar gebouw De Visserijschool 
Op 5 september a.s. bestaat het markante gebouw van ´de Visserijschool´, waarin sinds 1994 het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is gevestigd, een hele eeuw oftewel 100 jaren. Hier gaat het museum uitgebreid bij stilstaan met een 
tentoonstelling ´100 jaar Visserijschool´, te bezichtigen vanaf zaterdag 3 september. Op de tentoonstelling wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de oude schoolactiviteiten, omlijst door een persoonlijke artistieke visie op het gebouw van een 
aantal kunstenaars uit het kunstenaarscollectief Velsen. Verder organiseert het museum op zondag 4 september een 
reünie voor oud-leerlingen en -medewerkers van de voormalige visserijschool en op zaterdag 10 september een film- en 
verhalenmiddag over de visserij. 
Voor de reünie en de tentoonstelling is het museum op zoek naar adressen (post of e-mail) van oudleerlingen -leraren en -
medewerkers van de voormalige visserijschool. Ook doet het museum een oproep voor oude (klasse)foto´s, 
schoolrapporten, schoolboeken en andere attributen die met de school te maken hebben en misschien bij u of bij uw 
ouders op de plank of op zolder liggen. Aanmeldingen voor de reünie en digitale foto’s kunnen naar e-mailadres 
bestuur@zeehavenmuseum.nl. Foto´s en attributen kunnen uiteraard ook aangeleverd worden bij de receptie van het 
museum.  
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