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Voor  u  ligt  de  negende  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 thematentoonstellingen 
 
Tot en met zaterdag 6 juni zal de thematentoon-
stelling  over  de  Sluiskilse  basisscholen  te  zien 
zijn: een overdaad aan klassenfoto’s, foto’s over 
schoolreizen, de bouw van de brede school, de 
brand in de openbare basisschool enz.  

 
Vanwege het veertigjarig bestaan van de 
Sluiskilse  Gildefeesten  zal  deze  tentoonstelling 
plaatsmaken voor……40 jaar Gildefeesten. 
Deze tentoonstelling, die op zaterdag 20 juni zal 
worden geopend, zal blijven hangen tot het 
najaar. Dan zal er in deze zaal aandacht 
besteed worden aan het wel en wee van de voor 
Sluiskil zo belangrijke cokesfabriek. 

 
De aanbouw 
 
De bouw vordert gestaag, maar ook al wordt er 
wekelijks  door  zes  man  aan  deze  nieuwe  zaal 
gewerkt,  het  gaat  altijd te  langzaam.  Vooral  de 
eerste  maanden  was  het  behelpen  omdat  de 
‘eerste’  man  in  de  lappenmand  kwam  te  zitten 
en de werklui daardoor vanaf de kant aan moest 
sturen.  

 
Meestal zat hij vanuit een stoel aanwijzingen te 
geven. Toen hij weer wat was opgeknapt, kwam 
er een tweede tegenvaller: hij moest een 
operatie  ondergaan  en  wéér  moest  het  werk 
vanaf  de  zijlijn  worden  aangestuurd.  Toch  ging 
het werk gewoon door, ook al ging het allemaal 



wat langzamer dan in eerste instantie was 
ingeschat.  

 
Vooral de fundering en het storten van de vloer 
kostte  ontzettend  veel  tijd.  Nadat  de  fundering 
op 3 december was gestort, kon begonnen 
worden met het metselwerk. De binnenmuur kon 
worden opgebouwd van speciale Heros-
gevelstenen, prachtige  en zeer harde  stenen 
uiteraard gratis beschikbaar gesteld door Heros. 
De  buitenmuur  diende  natuurlijk  aan  te  sluiten 
bij de huidige gevelsteen.  
Nadat  ook  de  muur  was  opgetrokken,  kon  de 
staalconstructie  worden  geplaatst.  Met  behulp 
van  een  ‘verreiker’,  beschikbaar  gesteld  door 
Alex de Feijter en bestuurd door Rinus Verhelst, 
kon de ijzeren balk op 20 februari worden 
geplaatst. Op maandag 24 februari was de 
staalconstructie klaar. 

Het  vervolgtraject  zal  zijn  het  aanpassen  van 
twee  andere  muren  aan  de  nieuwbouw  en  het 
plaatsen van de dakplaten. Daarna kan de 
glazen schuifwand worden aangebracht. Als het 
zover is, kan de zaal worden aangepast aan de 
wensen: een plaats creëren voor de 
geschiedenis van de cokesfabriek en Heros. 
Ook het ziekenhuis zal hier onderdak krijgen.     

 
Het  moge  duidelijk  zijn  dat  de  werkzaamheden 
binnen eventjes stilliggen. De hier geplande 
veranderingen zullen even moeten wachten……  
  
De website 
Aan de website www.museumsluiskil.nl wordt 
ontzettend veel aandacht besteed. Alle 
nieuwtjes zullen hierop verschijnen en 
regelmatig worden nieuwe foto’s en nieuwe 
teksten toegevoegd.  
Reacties kunnen via het e-mailadres 
info@museumsluiskil.nl worden doorgegeven.   
 
Openingsdagen: 
Zaterdagen 7 en 21maart 
Zaterdagen 4 en 18 april 
Zaterdagen 2 en 16 mei 
Zaterdagen 6 en 20 juni 
Zaterdag 4 en 18 juli 
Het  museum  is  dan  open  van  13.30  uur  tot 
17.00 uur. Groepen kunnen na telefonisch 
contact altijd terecht. 
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