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De deadline nadert te snel! 
Het klussen in het museum was lange tijd een 
heerlijk en ontspannen karwei. De laatste weken is 
het echter een race tegen de klok. Ook al is er 
geweldig veel werk verzet, toch ligt er nog een berg 
werk op de vrijwilligers te wachten. De grote 
karweien zijn klaar. Gelukkig! Maar er zijn nog té veel 
kleine zaken die eigenlijk vóór 9 april zouden moeten 
worden geregeld. Of dat allemaal gaat gebeuren, is 
nog maar de vraag….. 
Tussen de ‘normale’ werkzaamheden door bezetten 

de dames af en toe het gebouw. Dan wordt er 
(op)geruimd, gepoetst en opdracht gegeven. De 
opdrachten bestaan vooral uit het ordelijker 
neerzetten van materialen en het afvoeren van 
spullen, die de eerste maand niet zullen of kunnen 
worden gebruikt. Gelukkig dat deze dames er zijn, 
want als ze zijn vertrokken, toont het toekomstige 
museum er iedere keer opnieuw een stuk 
toonbaarder uit.    
 
 
Herkenning 
Intussen is vóór de ingang van het museum het bord 
geplaatst met het logo erop. Naast de voordeur hangt 
intussen een bord met de openingsdagen en – tijden.  

 
Vanwege de drukte, die het eerste weekend wordt 
verwacht, is er een wijziging opgetreden in de eerste 
opzet. 

De officiële opening blijft staan op zaterdag 9 april. 
Deze opening is toegankelijk voor een beperkt aantal 
mensen mede vanwege het feit dat ook het boek 
over Honoré Colsen deze middag zal worden 
gepresenteerd. Op zondag 10 april gaan de deuren 
open voor wederom een beperkte groep 
belangstellenden. Vooral de grote groep 
‘leveranciers’, de niet dagelijks helpende vrijwilligers, 



de familie Colsen en  enkele  belangstellenden 
hebben een uitnodiging gekregen voor deze zondag. 
Het publiek is welkom vanaf zaterdag 16 april. 
In principe gaat het museum iedere eerste en derde 
zaterdag van de maand open: van 13.30 uur tot 
17.00 uur. De entree bedraagt € 2,50 inclusief een 
consumptie. 

 
Brandweercollectie 
Gerben Dijkstra verzamelt al een kleine vijfentwintig 
jaar alles wat met de brandweer te maken heeft. 
Onder andere miniatuur brandweerwagens, helmen, 
emblemen en allerlei andere zaken. Zijn verzameling 
is opgenomen in het museum. Vooral de pers toont 
veel belangstelling voor dit unieke museum. Ook 
deze week zullen de dagbladen er weer aandacht 
aan besteden.  

 
 
Fossielencollectie 
Ieder half jaar zal Museum Sluiskil een dorpeling of 
iemand met connecties in het dorp de kans geven 
zijn of haar verzameling tentoon te stellen. De 
allereerste wisseltentoonstelling mag er zijn! Marvin 
Overbeeke en Lilian de Putter zijn volop in de weer 
om de collectie fossielen een plaatsje te geven. Ook 
dit is een zeer bijzondere verzameling! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


