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In de zomer vinden er wat minder activiteiten plaats in de Sjoel.
De cultuuruitingen staan op een lager pitje en nogal wat mensen zijn met vacantie.
Toch vragen wij uw aandacht voor een aantal evenementen die binnenkort staan te gebeuren.
Op 28 augustus, tijdens de Bruisend Brielle dagen, zal de Sjoel ook acte de présence geven.
De Turfkade zal volop gebruikt worden voor bruisende activiteiten. In en rond ons gebouw
zijn mensen aanwezig om rondleidingen te verzorgen en belangstellenden het verhaal van
“onze” Sjoel te vertellen. Vanzelfsprekend zijn er ook allerlei zaken te koop die een relatie
hebben met de geschiedenis van de Sjoel.
VEILING
Diezelfde zaterdag 28 augustus willen we een veiling organiseren waarvan de opbrengst
ten goede zal komen aan de exploitatie van de Sjoel. Alle donateurs hebben hieroover
eind juni een brief ontvangen. Daarin werd gevraagd om contact met ons op te nemen
indien u spullen aan de Sjoel wilt geven die dan door ons geveild kunnen worden.
We denken daarbij bijvoorbeeld aan antiek, kunstwerken etc. maar ook aan bijzondere dingen
zoals verzamelingen, oude radio's, scheepsmodellen en boten. Kortom alles wat het predikaat
bijzonder verdient en daarom geld kan opleveren voor de Sjoel. Tot op heden zijn de reacties
wat mager terwijl we denken dat er mensen zijn die ons aan mooie spullen kunnen helpen.
Wat geveild gaat worden komt ook op onze website te staan en dan kan er ook al geboden
worden. Op 28 augustus, in de middag rond 15 uur, zal dan de definitieve veiling
plaatsvinden waarvoor u nu al van harte wordt uitgenodigd. Doet u mee ?
Als u wat hebt aan te bieden kunt u even bellen met Jan Bienefelt 0181-459910 en wij maken
met u een afspraak om het te bekijken en op te halen.
DONATEURSMIDDAG
Zondagmiddag 12 september houden we onze jaarlijkse donateursmiddag.
Dat weekend wordt er ook een kunstexpositie gehouden die uiteraard bekeken kan worden.
De organisatie hebben we gevraagd om voor ons een korte inleiding te houden over de
getoonde kunstwerken en de verschillende kunstenaars.
Verder staat op het programma een uitleg over joodse letters en hun betekenis en zal er
muziek worden gemaakt door Brielse muzikanten. Een hapje en een drankje mag daarbij niet
ontbreken. Ook dat beloofd weer een boeiende middag te worden, dus graag tot ziens.
KUNST IN DE SJOEL
Van vrijdagmiddag 10 september tot en met zondag 12 september wordt een kunstexpositie
gehouden die wordt ingericht door galerie Wies Willemsen te Amsterdam. Werken van
negen internationale kunstenaars wordt getoond en is te koop.
Opening van de expositie op vrijdagmiddag om 16 uur door Toon Tellegen een bekende
Brielse schrijver.
OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 11 september is het open monumentendag.
Natuurlijk is de Sjoel ook dan open en staan we klaar om uitleg te geven over het verleden
van dit mooie gebouw aan de Turfkade in het hart van monumentenstad Brielle.

