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Voor u ligt de eerste officiële nieuwsbrief van Museum Sluiskil. In deze nieuwsbrief worden 
sponsors, donateurs en vrijwilligers op de hoogte gehouden van vrijwel alle gebeurtenissen en al 
het nieuws rondom het Sluiskilse museum. 
Deze eerste nieuwsbrief is vooral een terugblik op de eerste roerige maanden en een vooruitblik 
op komende activiteiten.   
 
Opening en voortgang 
De opening van het museum – in het 
weekend van 9 en 10 april – ligt weer al 
enkele maanden achter ons. Hierna was het 
voor het bestuur en de werkploegen tijd om 

eventjes een stap terug te doen. Vanaf half 
augustus 2015 waren deze mensen bezig 
geweest met het aanleggen van een  

 
toegangsweg, met breken, verplaatsen, gaten 
vullen, verven, opbouwen en inrichten. De 
riem werd er even afgehaald en pas begin 
september werd besloten de draad weer op 
te pakken. Er dient namelijk nog van alles te 
gebeuren. 
Allereerst kwam de bestuurskamer aan de 
beurt. Daarna zal zaal 2 – de 
Stroodorpepolderzaal – volgen. Deze zal 
opnieuw worden ingericht. Begonnen wordt 
half oktober met het maken van een koof om 
het kapstokkensysteem van de cokesfabriek 
in onder te brengen. De kleding van de 
werknemers werd in het badlokaal via een 
ketting en via katrollen naar boven gehesen 
waarna een hangslot ervoor zorgde dat 
niemand anders bij de kleding kon komen.  
Verder zal ook het ziekenhuis meer aandacht 
krijgen. 
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen 
voor een nieuwe tentoonstelling. Opnieuw zal 
‘Verdronken Sluiskil’ levendig worden 
gemaakt. Dat gedeelte van Sluiskil dus dat 
door de kanaalverbreding in de zestiger jaren 
onder water is verdwenen, zal weer 

Robby de Smet, voorzitter van de Stichting Ter Kille 
(eigenaar van het museum) heet iedereen van 
harte welkom tijdens de opening. Links staat 
wethouder Cees Liefting. In het midden staat Bart 
Borgt, dirigent van Muziekvereniging Sluiskil. 



tevoorschijn worden getoverd middels 
honderden foto’s en tekeningen. 
 
De eerste maanden 
Op zaterdag 16 mei gingen de deuren voor 
het eerst voor het publiek open. De 
organisatie was nog niet klaar met het 
gereedzetten van de kassa en het inrichten 
van het museumcafé of de allereerste 
bezoeker diende zich aan. Het was overigens 
een bezoekster. Een dame uit Overslag, die 
toevallig in Westdorpe vertoefde en graag de 
omweg maakte om het Sluiskilse museum te 
gaan bekijken. Ze was vroeg. Al om kwart 
over een stond ze voor de deur. Het was de 
bij velen bekende Sankie Koster. Ze trad 
jarenlang als cabaretière op in Zeeuwstalige 
programma's. Verder presenteerde ze enige 
tijd het programma 't Klapkot voor Omroep 
Zeeland. 

 
Onder de vele bezoekers waren vooral veel 
oud-Sluiskillenaren. Vanuit heel het land 
reisden ze naar Sluiskil af. De meeste 
bezoekers hadden naar eigen zeggen te 
weinig tijd om alles in één keer te bekijken. 
Een aantal is dan ook al tweemaal langs 
geweest. Sommige enthousiastelingen 
hadden thuis nog wat materiaal liggen en vrij 
spontaan werd dat beloofd en gegeven.  
Op 18 juni mocht het museum de leden van 
de ondernemersvereniging SSS’87 
ontvangen. Tevens werd op die middag het 
boek ‘Sluiskil - Een bijzonder dorp’ 
gepresenteerd. Het allereerste exemplaar 
werd door kernwethouder Cees Liefting 
overhandigd aan Jaak Martens, voorzitter van 
de Sluiskilse ondernemersvereniging.     
Verreweg de drukste dag was donderdag 28 
juli. Toen deed de fietstocht Route 55 het 
museum aan. Door het mooie weer streken 

meer dan duizend fietsers in het museum 
neer. De wafels waren niet aan te slepen. Het 
was een hele dag druk. De bijna honderd 
zitplaatsen waren constant bezet en in het 
museum zelf liepen veel geïnteresseerden de 
ene zaal uit en de andere zaal in. 

 
Naast de vaste bezoekdagen hebben vijf 
groepen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid ook op een andere dag het 
museum met een bezoek te vereren. 
Door een misverstand werd Museum Sluiskil 
niet opgenomen in het programmaboek van 
de Open Monumentendag. Daar zal volgend 
jaar dus verandering in komen. Wel 
presenteerde het museum zich tijdens de 
jaarlijkse Gildefeesten tijdens de beurs en 
tijdens de rommelmarkt.    
 
Garage-Sale 
Op zaterdag 8 oktober a.s. wordt in Sluiskil 
de garage-sale georganiseerd. Ook de 
Stichting Ter Kille (eigenaar van het museum) 
zal de deuren openen. Vanaf acht uur ’s 
morgens is het gebouw via de ingang aan de 
Bosjesweg te bereiken en staat de koffie er 
klaar.  Daarnaast zullen op het terrein allerlei 
spullen worden aangeboden. Mochten er bij u 
op zolder nog spulletjes liggen die geschikt 
zijn voor de rommelmarkt en u wilt die 
doneren aan de stichting: graag.  
Wilt u het dan laten weten via 
museumsluiskil@gmail.com? 
Overigens is het museum deze zaterdag niet 
te bezoeken.  
  
Website 
Het bestuur streeft ernaar vanaf 1 november 
a.s. te beschikken over een eigen website. 
Ronald van den Bulck is nu al volop met de 
opzet en de voorbereiding bezig, dus dit zal 
wel lukken. Natuurlijk wordt u op de hoogte 
gehouden. 

De dame links is eerste bezoekster Sankie Koster. 
Rechts staat Ineke van Schaik (in klederdracht). 
Lieve de Waal is de dame achter de kassa. 

De gezellige drukte buiten tijdens de fietstocht 
Route 55. 


