
    MUSEUM 
    SLUISKIL 

 
 

 

Nr. 5                                          mei 2018    

Zesmaandelijkse uitgave 
 

 
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. 
 
Nieuwe indeling 
De Coegorspolderzaal heeft een nieuwe 
indeling gekregen. Deze zaal bevat een 
doorlopende expositie van de Sluiskiltunnel. 
Door alles compacter op te stellen kon er een 
scheidingswand worden aangebracht. De 
vrijgekomen ruimte laat nu de ontwikkeling 
van het kanaal en de bruggen zien.  

 
Vanwege het vijftigjarig bestaan van de 
veerpont, die officieel op 18 maart 1968 haar 
overtochten tussen Sluiskil-oost en Sluiskil-
west startte, is er ook veel aandacht voor 
deze veerpont.    
 

Zomerfair 
Op zaterdag 26 mei a.s. organiseert Museum 
Sluiskil op het museumplein haar tweede 
Zomerfair. De fair is nóg grootser van opzet 
dan vorig jaar! Meer dan dertig standhouders 
bieden hun kwalitatief hoogwaardige 
producten aan: van woonaccessoires, 
tongstrelende lekkernijen, kleding, sieraden 
en brocante tot talloze cadeau-ideeën.  

 
Naast de grote variatie aan producten worden 
de bezoekers getrakteerd op livemuziek. Aan 
dit doorlopend programma werken mee: 
Muziekvereniging Sluiskil, De Volharding, 
Futuro Fitness en de Twirl en Majorette  



Stichting Unic. 
Het bezoek aan de Zomerfair is gratis. Deze 
dag is ook Museum Sluiskil geopend. Het 
belooft druk te worden, want vorig jaar namen  
meer dan tachtig bezoekers een kijkje in de 
zes zalen. 

 
De Zomerfair start ’s morgens om 10.00 uur. 
Omstreeks 16.30 uur is het einde gepland. 
 
Buitenwerkzaamheden 
Iedere maandag is de vaste klusdag voor een 
vier- tot zestal vrijwilligers. 
Verfwerkzaamheden zijn er altijd. Daarnaast 
komt er veel materiaal binnen dat een 
plaatsje moet krijgen in één van de zalen. 
Ook het buitenterrein is opgeknapt.  

 
De voormalige fietsenstalling is omgetoverd 
tot berging, er is elektrisch aangelegd en 
Garage Moret bood het museum een 
schutting aan, die inmiddels is geplaatst.  
 
Ansichtkaarten 
De tentoonstelling over de bijna vierhonderd 
Sluiskilse ansichtkaarten zal nog tot het 
najaar te zien zijn. Deze ansichtkaarten laten 
Sluiskil zien van 1895 tot 2000. Alles komt 
aan bod: alle bruggen, het oude centrum met 
zijn hotels, het station, de winkels aan de 
Kanaalweg, de cokesfabriek, de 
stikstoffabriek, het villapark, het ziekenhuis, 

de kerken en ga zo maar door. Kortom: een 
Sluiskillenaar moet deze tentoonstelling 
hebben gezien! 
 
Binnenwerkzaamheden 
Natuurlijk wordt er ook in het museum zelf 
hard gewerkt. Zo is de zware klok afkomstig 
van het Hervormde kerkje dat tot 1965 aan 
de Kanaalweg-Noord stond, opgehangen. 
Natuurlijk ontbreken ook de foto en de 
beschrijving niet. 

 
Binnenkort wordt een begin gemaakt met de 
inrichting van de bioscoopzaal. Momenteel 
worden de vele analoge beelden door een 
gespecialiseerd bedrijf omgezet in digitale 
beelden. De bioscoop zal hopelijk begin 
november in gebruik kunnen worden 
genomen.  
 
Openingsdagen  
Zaterdag 19 mei van 13.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 26 mei van 10.00 - 16.30 uur, Zomerfair 
Zaterdag 2 juni van 13.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 16 juni van 13.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 7 juli van 13.30 – 17.00 uur 
Zaterdag 21 juli van 13.30 – 17.00 uur 
Zaterdag 4 augustus van 13.30 – 17.00 uur 
Zaterdag 18 augustus van 13.30 – 17.00 uur 
Zaterdag 1 september van 13.30 – 17.00 uur 
Zaterdag 8 september van 10 – 17 uur, Open Monumentendag  
Zaterdag 15 september van 13.30 – 17 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. 


