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Voor u ligt de tweede officiële nieuwsbrief van Museum Sluiskil. In deze nieuwsbrief worden 
sponsors, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden op de hoogte gehouden van vrijwel alle 
gebeurtenissen en al het nieuws rondom het Sluiskilse museum. 
 
In de drie maanden die na de eerste 
nieuwsbrief achter ons liggen, hebben 
bestuur en vrijwilligers van Museum Sluiskil 
niet stilgezeten. 
 
Badlokaal cokesfabriek 
Allereerst is de Nieuw Vogelschorpolderzaal 
aangepast. Om het badlokaal van de 
cokesfabriek na te bootsen is het plafond 
over een stuk van 1,5 bij 2,5 meter 
opengebroken en iets meer dan een meter 
verhoogd. Dit om te laten zien hoe de werk-
nemers van de oude cokesfabriek hun kleren 
in een korf deden, deze via een ketting de 
hoogte in trokken en vervolgens het slot dicht 
klikten.  

In de loop van de wintermaanden zal getracht 
worden de hoek rondom de cokesfabriek nog 
meer uit te breiden.  
 
Buitenverlichting 
In november is de buitenverlichting 
gedeeltelijk gerepareerd en verder uitgebreid. 
Ook zijn de op de gevel aangebrachte 
museumborden van schijnwerpers voorzien, 
zodat deze in het donker prachtig zijn verlicht.  

 
Vervolmaakte hal 
In de hal zijn drie grote borden aangebracht. 
Het eerste bord toont de dit jaar afgebroken 
Figee-kranen van de in 1999 gesloten cokes-



fabriek. Het tweede bord vertelt aan de hand 
van tekst en kaarten het ontstaan van Sluiskil 
en het derde bord, waarvan u hieronder 
slechts een gedeelte ziet, toont welk gedeelte 
van Sluiskil ten tijde van de kanaalverbreding 
in de jaren zestig van de vorige eeuw is 
verdwenen.  

 
Website 
Op zaterdag 5 november om 14.00 uur ging 
de website vanuit het Museumcafé feestelijk 
de lucht in. Met dank aan Ronald van den 
Bulck, die dit karwei voor zijn rekening heeft 
genomen. Via de site www.museumsluiskil.nl 
wordt u op de hoogte gehouden van alle 
nieuwtjes rondom het museum, kunt u de 
openingstijden bekijken en kunt u ook een 
stukje geschiedenis van Sluiskil volgen. 
Uiteraard zal in de loop der maanden de 
website worden uitgebreid.  

 
Nieuwe thematentoonstelling 
Na de openstelling van zaterdag 19 
november is de tentoonstelling over Sluiskils 
voorvechter Honoré Colsen afgebroken. 
Honoré zal eind december een aparte plaats 
krijgen, compleet met bewegende beelden.   
Vanaf zaterdag 3 december is deze 
tentoonstelling vervangen door het thema 
Verdronken Sluiskil. Deze tentoonstelling is 
een herhaling en uitbreiding van een 
tentoonstelling die in 2006 in het Meulengat 
werd gehouden.  De belangstelling toen was 
overweldigend en de vraag om deze 
tentoonstelling te herhalen, is vele malen 

gesteld. Vandaar dat Museum Sluiskil deze 
tentoonstelling heeft teruggehaald en 
uiteraard heeft uitgebreid met meer 
(foto)materiaal. Deze thematentoonstelling  

 
zal in elk geval tot 1 mei 2017 te zien zijn. Dat 
lijkt een lange periode, maar in principe zijn 
dat slechts twaalf openingsdagen! Laat de 
kans dus niet glippen om deze tentoonstelling 
te komen bekijken. Een tentoonstelling 
waarin het Sluiskil van vóór de kanaal-
verbreding in al zijn facetten te zien is. 
 
Nieuwste aanwinst 
Eind november werd het museum verrijkt met 
een reuzenoester, die is opgegraven tijdens 
de aanleg van de nieuwe brug.     

 
De oester is boven water gehaald door de 
Sluiskilse kraanmachinist A. Hollebosch. De 
schelp is 25 miljoen jaar oud en is gevonden 
op 25 meter beneden het kanaalpeil. De 
naam van de oester is Ostria Callifera 
Lamark. De schelp stamt uit een midden- 
oligoceen tijdperk.  
 
Openingsdagen  
Zaterdag 3 december van 13.30 - 17.00 uur. 
Zaterdag 17 december van 13.30 - 17.00 uur. 
Zaterdag 7 januari van 13.30 - 17.00 uur. 
Zaterdag 21 januari van 13.30 - 17.00 uur. 
Zaterdag 4 februari van 13.30 – 17.00 uur. 
Zaterdag 18 februari van 13.30 – 17.00 uur. 
Hopelijk tot ziens. 


