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HERFSTVAKANTIE MUSEUM 
EXTRA OPEN 

De komende twee weken, van zaterdag 13 oktober tot 
en met zondag 28 oktober, is het museum alle 
middagen geopend van 13:00 uur tot 17:00 uur, 
behalve de maandagmiddag. 

Beleef ook met kinderen een leuke middag met 
een speurtocht of het ‘sleepbotenspel’ in de 
tentoonstelling ‘50 jaar Iskes’. Bekijk foto’s en film van 
de nieuwe expositie ‘Opstand in IJmuiden’, over de 
strijd en inspanning om het museum op en in te richten. 
Bezoek de nieuw ingerichte loodsenzaal en leer over 
het werk van loodsen, maar ook van vletterlieden en de 
KNRM. Klim naar de gerenoveerde toren en geniet van 
het grandioze uitzicht. Op zaterdagmiddag 27 oktober is het motorendraaimiddag. Kortom genoeg redenen om 
deze vakantie het museum (weer) eens te bezoeken.  

 

NIEUW: 'OPSTAND IN IJMUIDEN' 

Dat het museum in 1994 in de oude Visserijschool kon 
beginnen was niet zo vanzelfsprekend. Het initiatief voor 
de oprichting van het Zee- en Havenmuseum werd al in 
1984 tijdens een gesprek tussen twee IJmuidenaren, 
Arie van der Veer en Jan Blokland, gelegd. Zij waren 
bang dat wanneer de school voor Zeevaart en Techniek 
naar een nieuw gebouw zou gaan, het markante 
gebouw aan de Havenkade gesloopt zou worden. Met 
het initiatief van beide heren werd de basis gelegd voor 
de felle strijd die losbrandde om het gebouw te 
behouden. 

Nu, bijna 25 jaar na de opening, blikken we terug naar de beginperiode. Aan de hand van foto's en films van toen 
en nu, de honderd vrijwilligers wordt een beeld gegeven van de roerige strijd die leidde tot de opening van het 
museum. 

Vanaf 6 oktober te zien in de loodsenzaal . 

 

WEEK VAN DE INDUSTRIE CULTUUR 
Ook dit jaar valt de Week van de Industriecultuur in de 
herfstvakantie; van 20 tot en met 28 oktober 2018 staat 
de industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied in de 
schijnwerpers! In het museum draait deze week in de 
filmzaal een film over de industrieën in en rondom 
IJmuiden. 

Woensdag 24 oktober is Industrie Cultuur Museumdag en is de entree van 5 musea in het Noordzeekanaal 
gebied gratis, t.w. het Hoogovensmuseum, Museum Kennemerland, het Zaans Museum, SHIP en ook ons 
museum. 

Voor meer info over alle activiteiten in deze week zie www.industriecultuur.nl  

 

http://www.industriecultuur.nl/


MAAKDAGEN 
De Week van het Maken van 20 tot 28 oktober 2018 is 
het grootste maakevenement van Nederland. Samen 
met tal van instellingen, maker-designers en 
ambachtsmensen brengt Crafts Council Nederland de 
kracht van het maken onder de aandacht. Tijdens deze 
week kan op veel plaatsen in het land worden gemaakt 
en geleerd. Zowel traditionele technieken als nieuwe 
toepassingen staan in de spotlight. 

In ons museum kunnen kinderen op zaterdag 27 en 
zondag 28 oktober onder begeleiding van onze 
vrijwilligers een mooi en degelijk houten bootje maken. Het bootjesmaken is gratis (na entree) en het resultaat 
mag uiteraard mee naar huis worden genomen. 

 

100 JAAR STAAL IN DE IJMOND 
 

Op zondag 24 en 30 september jl. organiseerde Tata 
Steel feestelijke burendagen ter gelegenheid van de 
viering van 100 jaar Staal. Ons museum mocht zich 
presenteren en de stand op het festivalterrein werd goed 
bezocht. Veel mensen hebben zich ter plekke 
aangemeld als donateur en/of voor de nieuwsbrief en wij 
verwelkomen hen nu van harte. 
De winnaars van de prijsvraag die op deze dagen werd 
gehouden hebben inmiddels bericht ontvangen en de 
vrijkaarten voor het museum zijn toegestuurd. 
 
In het museum loopt nog tot 7 januari de tentoonstelling 
'100 JAAR STAALTRANSPORT IN DE IJMOND'. 

 
  


