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Voor u ligt de derde 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.
Het idee dat langzaam gas kan worden
teruggenomen, blijkt niet met de werkelijkheid
overeen te stemmen. Iedere dag opnieuw
komen er zaken aan het licht, die verbeterd
moeten worden. En dat komt dan allemaal
bovenop het uitgebreide lijstje dat al in ieders
geheugen is gegrift.
Vervolmaakte hal
De entreehal was ook in de vorige
nieuwsbrief onderwerp van vernieuwing. Het
karwei leek daar klaar, maar na afloop werd
er een tweede karwei aangepakt. Na de meer
dan twee meter hoge Figeekranen van de
voormalige cokesfabriek, is nu ook de deur

naar de bestuurskamer verplaatst. Ook dit
was noodzakelijk, want bij grote groepen,
bleek de deur niet meer open of dicht te
kunnen omdat hij deze redelijk smalle kamer
indraaide en klem zat tussen tafels en
stoelen. Door de deur naar het aangrenzende
kleine halletje (1m x 2m) te verplaatsen, is die
ruimte
nu
gewoon
afsluitbaar.
De
overgebleven muurtjes van dat overgebleven
minieme halletje bevatten nu aan de
linkerkant (rode) foto’s van de afbraak tijdens
de kanaalverbreding en aan de rechterzijde
(blauwe) foto’s van die straten die in de
kanaalverbreding zijn gevallen.
Tentoonstelling ‘Verdronken Sluiskil’
De thematentoonstelling over ‘Verdronken
Sluiskil’ die zaterdag 3 december in de
Louisapolderzaal werd geopend, heeft er
inmiddels meer dan honderd foto’s bij
gekregen. Daarnaast zijn er nog 150 via een
beamer te zien. Dit zijn er samen veel meer
dan de tentoonstelling van dezelfde naam die
ooit in ’t Meulengat heeft plaatsgevonden. De
tentoonstelling zal in elk geval tot 1 mei
blijven staan. Gezien het succes van deze
tentoonstelling kan het zijn dat het bestuur
besluit de tentoonstelling te verlengen.

De foto’s van de bruggen zijn overigens niet
in de Louisapolderzaal ondergebracht. De
geschiedenis van alle bruggen staat – met
tekst, uitleg en foto’s – opgesteld in de
Coegorspolderzaal.

Ook de foto’s en informatie over de sloop van
de diverse gebouwen en de sloop van de
Minister Lelybrug tijdens de kanaalverbreding
zijn elders ondergebracht. Deze foto’s zijn te
bewonderen in de Nieuw Vogelschorzaal.
Honoré Colsen
De tentoonstelling over Sluiskils voorvechter
Honoré Colsen is afgebroken, maar Honoré
heeft een blijvende plaats in het museum
gekregen. Tussen twee levensgrote foto’s
hangt een monitor waarop bewegende
beelden te zien zijn van Honoré, zijn familie
en zijn heldendaden.

Op de achtergrond is zijn typische stem te
horen. Ook de stoel, die de laatste jaren voor
de deur van zijn huis stond, staat er
opgesteld. Natuurlijk hangt ook zijn laatste
wandelstok aan de muur. Een apart plaatsje
heeft het allereerste bord met de tekst ‘Door
eigen kracht tot stand gebracht’ gekregen. Dit
bord werd door Honoré eigenhandig in 1922
aan de allereerste lantaarnpaal gehangen
nadat hij ervoor had gezorgd dat Sluiskil
aangesloten werd op het lichtnet.

Lodewijk van den Berg
Aan de muur rondom de twee grote foto’s van
Lodewijk wordt ook gewerkt. Een monitor laat
Lodewijk sinds kort zien bij zijn bezoeken aan
Sluiskil. Daarnaast zal binnenkort ook meer
materiaal over zijn ruimtereis verschijnen.

Buitenwerkzaamheden
Vanwege het mooie weer is vervroegd
begonnen met de bouw van een extra af te
sluiten berging buiten. De voormalige
fietsenstalling zal worden dichtgemaakt,
worden afgesloten en worden geverfd.

Openingsdagen
Zaterdag 18 maart van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 1 april van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 15 april van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 6 mei van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 20 mei van 13.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 3 juni van 13.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 17 juni van 13.30 – 17.00 uur.
Daarnaast is het mogelijk het museum met
groepen te bezoeken op een dag en tijdstip
dat u past. Ook voor een hapje en een
drankje kan – na overleg – worden gezorgd.
Extra openingsdag: zaterdag 10 juni. Deze
dag vindt op het Museumplein de Zomerfair
plaats, een voorjaarsmarkt.
Hopelijk tot ziens.

