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Voor  u  ligt  de  tiende  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 
De bedoeling was de thematentoonstelling over 
de Sluiskilse basisscholen op 6 juni te 
vervangen door een tentoonstelling over het 
veertigjarig bestaan van de Sluiskilse 
Gildefeesten. Zoals bekend gaan de 40e 
Gildefeesten  dit  jaar  vanwege  de  uitbraak  van 
het coronavirus niet door. Vandaar dat de 
Stichting Gildefeesten alle activiteiten heeft 
geannuleerd en het feestprogramma heeft 
doorgeschoven naar volgend jaar juni. De 
tentoonstelling met klassenfoto’s, foto’s van 
leerkrachten, foto’s over schoolreizen, de bouw 
van  de  brede  school,  de  brand  in  de  openbare 
basisschool  enz.  is  zodoende  verlengd  tot  het 
najaar. 

De aanbouw 
Wekelijks wordt er enkele dagen aan de 
nieuwbouw gewerkt. Om aan de corona-
maatregelen te kunnen voldoen, wordt er vanaf 
half  maart  in  ploegen  gewerkt.  De  ene  ploeg 
hield zich vanaf dat moment bezig met de 
afwerking en de werkzaamheden binnen. De 
andere ploeg hield zich bezig met de 
dakconstructie en het inpassen van de bijna tien 
meter brede glazen wand. 

 
Half  april  werden  de  stalen  dakplaten  met  een 
lengte van ongeveer 9,5  meter erop  gelegd, 
daarop  werd  de  isolatie  geplakt  en  als  laatste 
werd de EPDM aangebracht. 



Daarna werd de aansluiting van de oud- met de 
nieuwbouw verwezenlijkt. Dit was een gigantisch 
karwei  omdat  ook  het  dak  van  de  oudbouw  op 
diverse plaatsen diende te worden aangepast.  

 
Intussen werden de muren gevoegd, werden de 
draden voor het elektrisch gedeelte en de 
geluidsinstallatie getrokken en werd het dak aan 
de binnenkant afgewerkt. 
 
Toekomstmuziek 
Na de realisatie van de aanbouw gaat de 
Vogelschorzaal volledig op de schop. 

 
Ziekenhuis en cokesfabriek zullen worden 
weggehaald  en  er  zal  plaats  worden  gemaakt 
voor telkens kleinere thematentoonstellingen. 
Per  halfjaar  zal  een  al  dan  niet  nog  actieve 

vereniging aandacht krijgen, indien mogelijk met 
digitale beelden. De eerste vereniging waaraan 
aandacht wordt besteed, zal toneelvereniging 
Sempre Avanti zijn. De voorbereidingen hiervoor 
zijn al in volle gang.  
 
De website 
Aan de website www.museumsluiskil.nl wordt 
ontzettend  veel  aandacht  besteed.  Alle  laatste 
nieuwtjes worden hier medegedeeld en 
regelmatig worden nieuwe foto’s en nieuwe 
teksten toegevoegd.  
Reacties kunnen via het e-mailadres 
info@museumsluiskil.nl worden doorgegeven.   
 
Oproep 
Momenteel  wordt  er  materiaal  verzameld  van 
vooral Sempre Avanti, het ziekenhuis en de 
cokesfabriek.  

 
Mocht u in het bezit zijn van foto’s dan hoopt het 
museum dat het deze foto’s mag inscannen 
waarna  u  ze  uiteraard  weer  terug  kunt  krijgen. 
Andere spullen zijn uiteraard ook van harte 
welkom.   
 
Openingsdagen: 
Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus is vooraf aanmelden (via de 
website, telefonisch of mondeling) verplicht. 
Ook Museum Sluiskil heeft maatregelen 
genomen om de gezondheid van de vrijwilligers 
en de bezoekers zo goed mogelijk te 
beschermen. De regels worden u bij 
binnenkomst medegedeeld. 
Het museum is de eerste en derde zaterdag van 
elke maand geopend. Voor de komende 
maanden betreft dit: 
Zaterdagen 1 en 15 augustus 
Zaterdagen 5 en 19 september 
Zaterdagen 3 en 17 oktober 
Zaterdagen 7 en 21 november 
Het  museum  is  dan  open  van  13.30  uur  tot 
17.00 uur. Groepen vanaf zes personen kunnen 
na  telefonisch  of  e-mailcontact  ook  op  andere 
dagen terecht. 
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