
Nieuwsbrief Oktober 2017 

IJmuiden Weerspiegeld 

Tot en met zondag 4 maart 2018 te zien in de Tiny Prinszaal. Tien kunstenaars van de Nederlandse Vereniging van 
Zeeschilders tonen werken waarin een aspect van IJmuiden wordt weerspiegeld. Uiteraard heeft iedere kunstenaar een 
eigen interpretatie aan dit thema gegeven en is het resultaat verrassend en divers. Het is aan de bezoeker om uit te vinden 
hoe in deze werken 'IJmuiden is weerspiegeld'. Alle getoonde werken in deze expositie zijn te koop. 
 

  

    
                                        
 Winnifred Bastian - Schip te IJmuiden 

  

Vissersschepen 
In de Loodsenzaal van 14 oktober tot en met 25 maart 2018 de 
verkoopexpositie 'Vissersschepen' door Jan de Reus. 
Jan de Reus wilde als geboren en getogen Scheveninger graag 
naar zee. Helaas is dat er niet van gekomen. Wel zijn de zee en 
schepen altijd blijven trekken. In deze tentoonstelling toont de 
autodidact zijn IJmuidense vloot.  

                                                                        
                                      IJM36 Jacoba Gesina 

 

Gelukzoekers?In het kader van Oktober Maand 

van de Geschiedenis en het thema GELUK is de permanente 
tentoonstelling 'Holland op zijn Smalst' aangevuld met de 
wetenswaardigheden van de Kanaalgravers. Waar kwamen zij 
vandaan, waar woonden zij,  wat verdienden zij en wat is er van 
hen geworden en 'hebben zij hun geluk gevonden'? Te zien tot 
en met 28 januari 2018. 
Stamt u misschien van een kanaalgraver af? Leden van de 
Historische Kring Velsen hebben alle families in kaart gebracht. 
Op zaterdag 21 oktober van 14:00 tot 16:00 uur kunnen 
(betalende) bezoekers van het museum deze database 
raadplegen. 

  

 
 
 



Week van de Industrie Cultuur in het Noordzeekanaal 
gebied 
Over de industrieën in en rond Velsen draait op vrijdagmiddag 27 oktober doorlopend tussen 13:00 en 17:00 uur een film. 
Door het Noordzeekanaal ontstond niet alleen de plaats IJmuiden maar ook verschillende industrieën. Als eerste natuurlijk 
de visserij. Met name toen in 1896 de Vissershaven werd aangelegd kwam deze industrie zeer snel tot grote bloei en 
werden vele bedrijven en industrieën rondom het kanaal en Vissershaven gevestigd die nauw verwant waren aan de 
visserij zoals de visafslag, kuiperijen en ijsfabrieken. In 1895 werd papierfabriek “de Eendracht” in Velsen Noord opgericht. 
In 1918 werden de eerste hoogovens gebouwd en startte de productie van staal in 1924. In 1926 werd de vismeelfabriek, in 
de volksmond puffabriek genoemd, gevestigd. 

Sluizenexpositie 

Begin dit jaar is op het sluizencomplex het informatiecentrum SHIP 
geopend waar de bezoeker een beeld krijgt van de bouw van de 
nieuwe sluis. In ons museum hebben wij een expositie ingericht 
die een beeld geeft van de totstandkoming van het huidige 
sluizencomplex. 

Munten met Schepen 

Onlangs is het museum in het bezit gekomen van een unieke 
muntenverzameling waarin schepen een hoofdrol spelen. Deze 
mooie expositie is te zien in een vitrine op de eerste verdieping 
van het museum. Om letterlijk en figuurlijk even bij stil te staan. 

 

Herfstvakantie 
 
In de week van de herfstvakantie Regio Noord - van zaterdag 21 
tot en met zondag 29 oktober - is het museum alle dagen geopend 
van 13:00 tot 17:00 uur behalve maandagmiddag. 
 
Op vrijdag 27 oktober is ter gelegenheid van de week van de 
Industrie het museum voor iedereen gratis te bezoeken. 

Op zaterdag 28 oktober is het weer motorendraaimiddag. 
Verder drie leuke speurtochten voor peuter tot puber.   
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