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MULTIMATE ACTIE 
 
Gaat u klussen, haal dan uw materialen bij Multimate IJmuiden (Cock van der Doesstraat 20). Ons museum is namelijk dit 
jaar uitverkoren als een van de drie doelen van de actie 'Multimate helpt, Sparen voor je buurt'. 

Tot en met 31 december 2017 ontvangen klanten bij iedere 
besteding van 20 euro een hulpmunt van 1 euro bestemd voor 
het lokale doel naar keuze, en een kortingsmunt van 1 euro, te 
besteden door de klant bij een volgend bezoek. In de winkel 
staat een spaarpot waar de hulpmunt in gedaan kan worden. 
Aan het eind van de actie mag het gedoneerde bedrag worden 
besteed in de winkel in de vorm van producten voor de klus 
en/of inzetten voor klusuren. We hopen natuurlijk dat veel 
klanten aan ons zullen doneren. Het geld zal goed besteed 
worden aan het opknappen van de kotter UK 27 in het 
buitenmuseum, waarbij de materialen van Multimate heel goed 
van pas zullen komen. 

GROOT ONDERHOUD/RENOVATIE 

 Na maanden van grondige voorbereidingen kwam eindelijk het 
groene licht van de gemeente en kon deze maand worden 
begonnen met het hoognodige groot onderhoud. Op dit moment 
staat het gebouw gedeeltelijk in de steigers en wordt door 
medewerkers van de Firma Muijs hard gewerkt om het voegwerk 
aan de noord- en westkant van het museum weer in goede staat 
te krijgen. Aansluitend zal de toren worden gerenoveerd met 
nieuwe antracietkleurige beplating en dubbel glas in nieuwe 
aluminium sponningen. We hopen dat alle werkzaamheden eind 
april zullen zijn afgerond.                                      

Het voegwerk aan de kant van de Kompasstraat ziet er weer 
keurig uit. 

  

BUITENMUSEUM 
 
Maakt u bij uw volgende bezoek aan het museum eens een ronde over het buitenmuseum, want daar is de afgelopen 

anden door onze vrijwilligers hard gewerkt.  
 
  
Aan de kant van de Linneausstraat is een nieuwe schuttingmet 
overkapping geplaatst. De bestrating op het terras is vernieuwd 
en er zijn twee picknickbanken geplaatst waar onze bezoekers 
bij mooi weer even rustig kunnen plaatsnemen. 

De smederij is toegankelijker gemaakt (en daardoor leuker) 
voor het publiek en onder de overkapping is 
een kuiperijingericht. Op een doorlopende film op de monitor 
kunnen bezoekers zien wat een zwaar ambacht dit is geweest. 
Dit mocht toch niet ontbreken in ons museum. 

 

  

 



Achter de kotter in het buitenmuseum is een groot spandoek 
opgehangen met een afdruk van een foto gemaakt door 
vrijwilliger Jan Raap. Deze foto heeft de eerste prijsgewonnen 
in de categorie Visserij van de fotowedstrijd tijdens het 
Havenfestival 2017. 

 

  

  

  

Een nieuw 
spandoek met 
informatie over het sleepbootmodel 'Thetis junior' nodigt de bezoeker uit 
om achter het scherm een kijkje te nemen bij het varende model. 

  

  

  

  

  

  

  

Tot slot zijn aan de buitenkant van het museum aan de Linneausstraat grote 'zonneschermen' met historische foto's van 
het museum en de vissershaven opgehangen. 

  

BINNENKORT 
Altijd bijzonder en een overdonderend gebeuren: onze motorendraaimiddagen. 

De eerstvolgende motorendraaimiddag is a.s. zaterdag 25 
november en daarna op zaterdag 30 december.In 
de kerstvakantie is het museum de beide Kerstdagen en 
Nieuwjaarsdag gesloten. 

Alle andere middagen in de kerstvakantie is het museum 
geopend, dus ook extra op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag. 

Meer informatie over de kerstvakantie binnenkort op onze 
website en in de media. 
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