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Voor u ligt de elfde 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 aanbouw 
Nog steeds heeft de nieuwbouw alle aandacht. 
Ondanks het feit dat het coronavirus steeds 
dichterbij leek te komen, werd er doorgewerkt. 
Menigeen koos echter voor een ‘lege’ 
productiedag om zo rustig en risicoloos iets af te 
werken. Wat niemand ooit heeft weten te 
bereiken, heeft het coronavirus wel bereikt: de 
deadline ontbreekt en zodoende zit er totaal 
geen haast achter het project. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen rondom Covid-19 zal de 
opening worden ingevuld. Dit kan niet anders 
dan nog een paar maanden duren en in die 
tussentijd zal alles zijn ingevuld.  
Als één van de laatste karweitjes wordt er aan 
de buitenzijde tussen de beide glazen wanden in 

een smalle stenen constructie geplaatst met 
aandacht voor de drie soorten Heros-
gevelstenen waarvan de aanbouw gedeeltelijk is 
opgetrokken. Daarna is de buitenzijde klaar, ook 
al zal de aansluiting van de aanbouw met het 
oude schoolplein nog moeten worden bekeken.  
Binnenin ligt alleen de vloer nog op een 
verfbeurt te wachten. Daarna zal worden 
begonnen met het overbrengen van het 
materiaal van de cokesfabriek en het ziekenhuis 
vanuit de Vogelschorzaal 2 naar de Heroszaal. 

Zodra dat is gebeurd, zal de Vogelschorzaal 
worden aangepakt en opnieuw worden ingericht. 

 
 
De opening van de nieuwe zaal zal dus nog 
even op zich laten wachten en zal uiteraard 
verantwoord gebeuren. 
 
Openingsdagen: 
Het bestuur gaat ervan uit dat de musea in 
februari weer open mogen, uiteraard onder 
voorwaarden. Museum Sluiskil zal hoe dan ook  
maatregelen blijven nemen om de gezondheid 
van de vrijwilligers en de bezoekers zo goed 
mogelijk te garanderen.  
Het museum is de eerste en derde zaterdag van 
elke maand geopend. Voor de komende 
maanden betreft dit: 

 6 en 20 februari 
 6 en 20 maart 
 3 en 17 april 
 1 en 15 mei 

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. 


