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Voor u ligt de zevende 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. 

 
Opening filmzaal 
Tot eind oktober is hard gewerkt aan de 
verwezenlijking van de nieuwe filmzaal. Hij was 
precies op tijd klaar en op zaterdag 3 november 
opende wethouder Frank van Hulle deze zevende (!) 
museumzaal. Na een pakkend openingswoord mocht 
hij de eerste film starten. Deze film uit de zestiger 
jaren deed bij veel Sluiskillenaren de oude tijden 
terugkeren…. Van 2 februari t/m 16 maart zal hier 
een oude carnavalsfilm worden getoond. 

 
Carnavalstententoonstelling 
Op zaterdag 19 januari werd de tentoonstelling met 
meer dan 350 ansichtkaarten voor de laatste keer 
getoond. De prachtige verzameling kaarten maakt 
plaats voor het Sluiskilse carnaval. Ter ere van het 
44-jarig bestaan van carnavalsstichting De 
Zwartsnuvers wordt de Nieuw Vogelschorpolderzaal 

carnavalesk aangekleed. Twee maanden lang zullen 
hier ongeveer 500 foto’s te zien zijn van 44 jaar 
carnaval in Sluiskil. Uiteraard zullen ook affiches en 
krantenknipsels niet ontbreken.  



Vier zaterdagen lang (2 en 16 februari en 2 en 16 
maart) wordt deze tentoonstelling dus gehouden. 
Daarna zal hij plaats moeten maken voor een 
tentoonstelling over de drie Sluiskilse basisscholen.   
Op zaterdag 2 februari zal Museum Sluiskil gewoon 
geopend zijn. De Nieuw Vogelschorpolderzaal zal 
echter tot 15.30 uur gesloten blijven. 
 
Tevens receptie  
Vanaf 15.00 uur vindt in het museumcafé tevens een 
receptie plaats van Stichting De Zwartsnuvers. Nadat 
voorzitter Gerben Dijkstra de gasten welkom heeft 
geheten, zal het voltallige gezelschap zich achter 
dorpsomroeper Marco van Avermaete naar de Nieuw 
Vogelschorpolderzaal begeven alwaar burgemeester 
Jan Lonink de nieuwe tentoonstelling zal openen. 
Ook wethouder Frank van Hulle zal hierbij aanwezig 
zijn. In de filmzaal zal als aanvulling een oude film 
rondom het Sluiskilse carnaval worden gestart.  

 
Om 17.00 uur vindt een tweede serieus moment 
plaats wanneer op het museumterrein het monument 
ter nagedachtenis aan 44 jaar Zwartsnuvers in relatie 
tot de cokesfabriek zal worden onthuld door Jos van 
Esbroek, de bedenker van de naam van de 
carnavalsvereniging. Dit monument zal omstreeks 
maart worden verplaatst naar het centrum. 
 
Plannen 
Nog steeds zijn iedere maandag vijf tot zeven 
mensen in de weer om het museum een nóg mooiere 
uitstraling te geven. Momenteel wordt hard gewerkt 
aan de tentoonstelling met foto’s van de drie 
basisscholen, die op zaterdag 6 april van start zal 

gaan. De komende maanden zal verder worden 
nagedacht of een aanbouw voor het onderbrengen 
van een schitterende oude brandweerwagen van de 
cokesfabriek en een door Ron Doppegieter prachtig 
opgeknapte oude ziekenwagen van het Sluiskilse St. 
Elisabethziekenhuis – de Commer – kan worden 
gerealiseerd.  

Er zijn volop tekeningen gemaakt, maar het 
kostenplaatje is enorm. Toch wil het bestuur deze 
typisch Sluiskilse voertuigen indien mogelijk aan de 
Sluiskillenaren kunnen tonen. Het zal niet 
gemakkelijk worden ook al zal het werk veelal door 
de vele vrijwilligers worden opgepakt. 
 
Extra openingsdag 
Omdat het museum diverse malen heeft vernomen 
dat niet iedereen ’s zaterdags de mogelijkheid heeft 
het museum te bezoeken, heeft het bestuur besloten 
om de deuren eenmaal per jaar ook op een zondag 
te openen. Gekozen is voor zondag 23 juni. Ook op 
deze dag kunnen bezoekers van 13.30 uur tot 17.00 
uur in het museum terecht.  
 
Verbeterde website 
Sinds afgelopen najaar wordt er nóg meer aandacht 
aan de website www.museumsluiskil.nl besteed. Alle 
nieuwtjes zullen daarop verschijnen en regelmatig 
zullen nieuwe foto’s en nieuwe teksten worden 
toegevoegd. Reacties kunnen via het e-mailadres 
museumsluiskil@gmail.com worden doorgegeven.   
 
Openingsdagen: 
Zaterdagen 2 en 16 februari 
Zaterdagen 2 en 16 maart    
Zaterdagen 6 en 20 april 
Zaterdagen 4 en 18 mei 
Zaterdagen 1 en 15 juni, tevens zondag 23 juni 

http://www.museumsluiskil.nl/
mailto:museumsluiskil@gmail.com

