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Voor u ligt de vierde 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.
De zomermaanden
De zomermaanden zijn door het bestuur en
de werkgroep benut om de buitenkant van
het gebouw verder af te werken. De
donkerblauwe kleur is nu overal de
standaardkleur en ook de buitenberging is
grondig
aangepakt.
De
oude
open
fietsenstalling is nu een gesloten ruimte, die
plaats biedt aan werktuigen, de houtvoorraad
en andere zaken. De groene buitenkant zorgt
ervoor dat het geheel een frisse uitstraling
heeft gekregen.

Bijzondere openingsdagen
De zomerfair, die op het buitenterrein van het
museum werd gehouden, was een enorm

succes. De dertig kraampjes konden genieten
van een geweldige belangstelling en ook het
museum profiteerde mee. Meer dan tachtig
bezoekers namen een kijkje in de zes zalen.

De landelijke ‘Open Monumentendag’ op
zaterdag 9 september viel qua belangstelling
wat tegen.
Positief is de toename van de vele groepen,
die het museum buiten de normale
openingsdagen hebben bezocht.
De bekendheid, die het museum binnen een
jaar heeft gekregen, is er de oorzaak van dat
veel aan Sluiskil gerelateerde materialen aan
het museum zijn geschonken. Een weelde!

Het bestuur had nooit durven dromen dat het
binnen anderhalf jaar te kampen zou krijgen
met plaatsgebrek.

Om dit deels op te lossen wordt de
Coegorspolderzaal
momenteel
grondig
verbouwd. De zaal, die in de volksmond de
‘tunnelzaal’ wordt genoemd, is op de schop
gegaan zonder overigens aan kwaliteit te
hebben ingeboet. De tentoonstelling over de
Sluiskiltunnel is binnenkort gescheiden door
een verrijdbare wand van de rest van de zaal.

Het aantal ansichtkaarten van Sluiskil is
wonderbaarlijk groot. Dat komt vooral door de
aanwezigheid van het ziekenhuis, de beide
fabrieken en ook de paters Kapucijnen.
Verder waren ook de bruggen in trek. Van
1867 tot 1945 lagen er twee bruggen: een
spoorbrug en een verkeersbrug.

Kortom: deze tentoonstelling moét u gezien
hebben! Op zaterdag 2 december omstreeks
14.00
uur
zullen
twee
bekende
Sluiskillenaren deze tentoonstelling openen.
Zowel Adri de Bruijne als Jan Klaassen
hebben jarenlang hun sporen voor het dorp
verdiend. Ze waren lid van veel verenigingen
en stichtingen en dit gouden duo was tot
enkele jaren geleden hét gezicht van de
Sluiskilse Dorpsraad.

De ruimte, die zo wordt gewonnen, zal
worden gebruikt om de geschiedenis van de
bruggen en het kanaal uitgebreid weer te
geven.
Nieuwe thematentoonstelling
De tentoonstelling ‘Verdronken Sluiskil’, die
door ontzettend veel (vooral oud-)dorpelingen
is bezocht, zal vanaf zaterdag aanstaande (2
december)
plaats
maken
voor
een
schitterende tentoonstelling met allemaal
ansichtkaarten van Sluiskil. De oudste kaart
(een ansichtkaart van 1895) laat het kanaal
zien met de Blauwe Brug op de achtergrond
en een zeilschip op de voorgrond.
Alle ansichtkaarten zijn vergroot op A4formaat ordelijk op thema neergehangen. In
totaal
betreft
het
meer
dan
350
ansichtkaarten.

Openingsdagen
Zaterdag 2 december van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 16 december van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 6 januari van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 20 januari van 13.30 - 17.00 uur.
Zaterdag 3 februari van 13.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 17 februari van 13.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 3 maart van 13.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 17 maart 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.

