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Voor u ligt de twaalfde 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 is klaar!! 
Toen enkele jaren geleden zowel de 
brandweerwagen van de voormalige 
cokesfabriek als de tweede ziekenwagen van 
het voormalige Sint Elisabethziekenhuis werden 
aangeboden, kon het bestuur van het museum 
daar absoluut geen ‘nee’ tegen zeggen. Dat 
deed het ook niet, maar dit betekende wel het 
begin van enkele jaren wikken, wegen, rekenen, 
maar vooral de afhankelijkheid van de volledige 
inzet van een groot aantal vrijwilligers, die dit 
project moesten dragen. 

 
In augustus 2019 ging de eerste spade de grond 
in voor de realisatie van een meer dan zestig 
vierkante meter grote aanbouw. Maandenlang 
werd er gegraven, grond afgevoerd, zand 
aangevoerd, gevlochten en geïsoleerd. 
Uiteindelijk kon op dinsdag 3 december beton 
worden gestort.  
Met gevelstenen, ontwikkeld door Heros en 
gebakken door Zilverschoon Randwijk uit 
Heteren, werd de binnenmuur opgetrokken. 

Ondanks het uitbreken van het coronavirus ging 
de bouw door, maar voorzichtig, met minder 
personen en dusdanig georganiseerd dat de 
anderhalve meter ruimschoots kon worden 
gegarandeerd.  

 
Elke week werd er wel een paar dagen gewerkt, 
maar er lag geen druk meer op het project 
omdat niet bekend was wanneer de musea weer 
open mochten.  

 
In de winter van 2020-2021 werd de binnenzijde 
afgewerkt en op 23 april 2021 werd de 



brandweerwagen binnengereden. Op 17 juni 
kreeg deze gezelschap van de Commer, de 
tweede ziekenwagen van het voormalige St. 
Elisabethziekenhuis. Deze Commer was door 
Ron Doppegieter volledig opgeknapt en terug in 
de oude staat gebracht. Compleet met de 
originele brancard. 

 
De maanden erna werd de zaal verder ingericht. 
Zo werd er plaats ingeruimd voor spullen van de 
voormalige cokesfabriek, maar ook voor allerlei 
materialen van het voormalige ziekenhuis werd 
een plaatsje gevonden. Daarnaast werd in een 
nis een groot scherm opgehangen met de 
mogelijkheid films of foto’s te tonen van de 
cokesfabriek en/of het ziekenhuis. 
 

Opening aanbouw 
Op vrijdag 1 oktober zal de aanbouw worden 
geopend. Omdat Heros hoofdsponsor van dit 
project was, mag Arie de Bode, directeur van 

Heros, de officiële handeling 
verrichten. Voor deze 
middag zijn alleen de vele 
sponsors en medewerkers, 
de dorpsraad en de 
ondernemersvereniging 
uitgenodigd. Namens de 
gemeente Terneuzen zal 
wethouder Frank Deij de 

opening bijwonen. De aanbouw bevat naast veel 
materiaal van de cokesfabriek ook veel 
materiaal van het voormalige Sluiskilse 
Elisabethziekenhuis. Zo staan er behalve de 
Commer en een grote fotowand ook een 
couveuse, een transportcouveuse, een 
placentaweegschaal en allerlei ander 
instrumentarium in deze zaal.  
 

Cokesweekend 2 en 3 oktober 
Omdat Heros en de cokesfabriek een binding 
hebben en omdat de brandweerwagen van de 
cokesfabriek officieel vanaf 1 oktober te 
bezichtigen is, heeft het bestuur besloten aan de 
opening van de aanbouw een cokesweekend te 
koppelen. 

Op zaterdag 2 oktober zal wethouder Frank van 
Hulle deze tentoonstelling samen met Ina Deij 
en José Vanhijfte, beiden oud-werknemers van 
de cokesfabriek, om 14.00 uur openen. Daarna 
kunnen voornamelijk de oud-werknemers van de 
cokesfabriek hun hart ophalen aan de meer dan 
500 foto’s van de cokesfabriek, maar ook 
andere materialen zijn aanwezig. Veel van de 
foto’s zijn afkomstig van oud-werknemer Eddy 
Sorber.  

Door de tentoonstelling in 
eerste instantie op twee 
dagen te concentreren, 
hoopt Museum Sluiskil dat 
er een soort reüniegedachte 
ontstaat, waarbij nog meer 
materiaal van de 
cokesfabriek boven water 
zal komen en waarbij veel 

schitterende verhalen en lachsalvo’s boven de 
muziek zullen uitstijgen. Tijdens het 
cokesweekend is het museum geopend van 
13.30 uur tot 17.00 uur. De entreeprijs van het 
museum bedraagt € 2,50. Voor donateurs is de 
entree uiteraard gratis. U bent allen van harte 
welkom. 

 
De tentoonstelling over de cokesfabriek zal na 
dit weekend nog enkele maanden op de eerste 
en de derde zaterdag van de maand te zien zijn. 
Daarna zal deze plaats maken voor een 
thematentoonstelling over het voormalige St. 
Elisabethziekenhuis. 
 
Openingsdagen: 
Het museum is de eerste en derde zaterdag van 
elke maand geopend. Voor de komende 
maanden betreft dit: 

• Zaterdag 2 oktober – cokesweekend 

• Zondag 3 oktober – cokesweekend 

• Zaterdag 16 oktober 

• Zaterdag 6 en 20 november 

• Zaterdag 4 en 18 december 
 
Het museum is deze dagen geopend van 13.30 
uur tot 17.00 uur. Groepen vanaf zes personen 
kunnen na telefonisch of e-mailcontact ook op 
andere dagen terecht. 


