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Voor u ligt de achtste 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. 

 
Huidige tentoonstelling 
De thematentoonstelling over de drie Sluiskilse 
basisscholen trekt nog steeds veel bekijks. Bijna 
vijfhonderd foto’s tonen de drie scholen: een 
katholieke school, een christelijke school en een 
openbare school.  

 
Vooral de klassenfoto’s genieten van de grote 
belangstelling. Wijzigingsformulieren bij de diverse 
foto’s geven de bezoekers daarnaast de gelegenheid 
om namen van klasgenoten door te geven, die op de 
foto’s kunnen ontbreken. Om de veertien dagen 
worden de foto’s en de namen bijgewerkt. 
Uiteraard zijn er ook foto’s van de brand, die de 
openbare school in de nacht van 28 januari 1985 in 
as legde. De restanten van de oude school moesten 
tot op de grond toe worden afgebroken. Ook aan de 

bouw van de Brede School Het Mozaïek wordt door 
middel van een twintigtal foto’s aandacht besteed.  

De tentoonstelling zal zeker nog tot halverwege de 
wintermaanden te bezichtigen zijn.  
 
Vergunning voor de aanbouw 
De vergunning voor de aanbouw is – dankzij de 
kosteloze bereidwillige medewerking van DUWI – 
zonder problemen goedgekeurd. In de aanbouw, die 
de naam Heroszaal zal gaan dragen, zal onder 
andere de schitterende oude brandweerwagen van 
de cokesfabriek en de door Ron Doppegieter prachtig 
opgeknapte oude ziekenwagen van het Sluiskilse St. 
Elisabethziekenhuis – de Commer – worden 
ondergebracht. Daarnaast zal er in de aanbouw nog 
ruimte genoeg zijn voor de vele herinneringen aan de 
cokesfabriek, die het museum intussen heeft mogen 
ontvangen.  



De bouw 
Bestuurslid en hoofduitvoerder Boudewijn de Waal 
had het graag anders gezien, maar helaas besliste 
het lot anders: hij moest plotsklaps een operatie aan 
zijn knie ondergaan en moet het vele werk helaas 
overlaten aan zijn mede-vrijwilligers. Wel is hij altijd 
op het werkterrein aanwezig, maar het enige dat hij 
kan doen, is vanaf een stoel aanwijzingen geven. 
Wonderwel heeft het werk tot nu toe amper 
vertraging opgelopen.  

 
Dankzij de vrijwillige medewerking van Rinus en 
Jacky Verhelst is de fundering gegraven en dankzij 
Wim van Petegem kon het zand worden getrild.  De 
ondergrond ligt nu op de isolatie en de betonmatten 
te wachten totdat zij kunnen worden verwerkt. 
Daarna kan het beton worden gestort. 
 
Het vele benodigde zand is afkomstig uit de zandbak, 
die het oude schoolplein nog altijd sierde. De 
zandbak, die tijdens festiviteiten werd omgevormd tot 
podium, is intussen afgebroken en onderdeel van het 
plein geworden. 
 
Groots programma 14 september 
Op zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse 
monumentendag plaats. Ook Museum Sluiskil zal 
hier uiteraard aan meedoen. Om het voor het publiek 
aantrekkelijker te maken, zal op het plein achter het 
museum de zomerfair plaatsvinden. Naast de grote 
variatie aan producten worden de bezoekers 
getrakteerd op livemuziek. Daarnaast wordt ook 
gezorgd voor wafels en een drankje. 
Zowel het museum als de Zomerfair zijn te bezoeken 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.  
 

Wandeling en dorpspont 
Speciaal voor Monumentendag is er voor Sluiskil een 
monumentenroute uitgezet. De route is deze 
zaterdag op te halen in het museum aan de 
Vogelschorstraat tussen 10.00 uur en 15.30 uur. Bij 
de route hoort een vragenlijst met vragen waarvan de 
antwoorden op de route en de geschiedborden te 
vinden zijn. Uit de ingeleverde exemplaren zal een 
winnaar worden getrokken. De route kost € 2,50 
maar is voor donateurs van het museum gratis. 

 
Ook de dorpspont wordt bij de monumentendag 
betrokken. Bij uitzondering zal de pont deze dag 
varen en kan iedere belangstellende een kijkje 
nemen in de stuurhut. Daarnaast zal de geschiedenis 
van de Sluiskilse ponten (de eerste pont dateert al 
van 1704!) op de pont worden weergegeven. Ook de 
pont is te bezichtigen van 10.00 uur tot 17.00 uur en 
de toegang is zoals altijd gratis.   
 
Website 
De website www.museumsluiskil.nl krijgt nog steeds 
de volle aandacht en vermeldt nog steeds alle 
nieuwtjes. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe 
foto’s en teksten toegevoegd. Reacties kunnen via 
het e-mailadres museumsluiskil@gmail.com worden 
doorgegeven.   
 
Openingsdagen: 
Zaterdagen 7, 14 en 21 september 
Zaterdagen 5 en 19 oktober 
Zaterdag 2 en 16 november 
Zaterdag 7 en 14 december 
Zaterdag 4 en 18 januari  
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