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Eind 2009 kochten Ellen en Marcel 

Deelen de fijnaartse pastorie met het 

idee dit prachtige rijksmonument in 

ere te herstellen en geschikt te maken 

voor culturele activiteiten. 

In september 2014 stelden zij voor de 

eerste maal hun deuren open tijdens 

het Open Monumentenweekend. 

Sindsdien is het succes niet te stuiten.  

 

Elke maand organiseert het echtpaar 

een middag – of avond – waarbij 

muziek, literatuur of kunst centraal 

staat. Reeds bekende namen 

bezochten het pand dat onder de 

naam ‘d’Engelenburgh’ meetelt in de 

culturele wereld. 

 

In maart 2016 werden contacten 

gelegd met de YPMS, de Young Piano 

Master Society, die jaarlijks zes 

concerten zal verzorgen waarbij 

neerlands jonge toppianisten – stuk 

voor stuk concourwinnaars – naar 

Fijnaart komen voor een exclusief 

concert. 

 

De activiteiten zijn inmiddels 

ondergebracht in een stichting die 

zich richt op mogelijkheden voor 

bezoekers en artiesten op artistiek en 

cultureel gebied. Het 

stichtingsbestuur wordt ondersteund 

door een Raad van Advies. 

Daarnaast wordt aan 

belangstellenden de mogelijkheid 

geboden toe te treden tot de 

Vriendenkring tegen een jaarlijkse 

vergoeding, waarbij de Vrienden 

voorrechten en extra’s genieten die 

het leven op cultureel gebied 

veraangenamen en de mogelijkheid 

biedt met gelijkgestemden van 

gedachten te wisselen en 

gezamenlijke interesses te delen. 

 

Deze presentatie biedt een overzicht 

van de hoogtepunten van de 

afgelopen twee jaar alsmede een blik 

op de mogelijkheden voor de toekomst. Laat u inspireren!  









De Jazz-middag die zondag 24 mei in d’ Engelenburgh 

werd gehouden, was een geweldig succes. Bram 

Wijnands speelde de ‘sterren van de hemel’. Tussendoor 

boeide hij de aanwezigen met verhalen over muziek en 

componisten en doorspekte dat met tal van anekdotes. 

Hierdoor kwamen de melodieën nog meer tot leven. 

 

Na de pauze, waarbij het zonnige weer verleidde tot een 

bezoek aan de tuin, konden enkele bezoekers niet stil 

blijven zitten en swingden mee op de klanken van 

Brams meesterlijk vertolkte ‘Hot Club’ van Rod 

Fleeman. 

 

Ellen Deelen boeide menig liefhebber met haar 

vertolkingen van enkele jazznummers, waaronder ‘Zon 

van Scheveningen’ van Rita Reijs. 

Na afloop was er voor de liefhebbers een authentieke 

indische rijsttafel. 

 

Bram beloofde volgend jaar terug te komen, waarmee de 

kiem gelegd is voor mogelijk een mooie traditie met Pinksteren. 

 

Bram Wijnands 

Geboren in Eindhoven, begon Bram op 3-jarige leeftijd met pianolessen. Zijn voorkeur ging 

naar barrelhouse blues piano en dientengevolge jazz en dan vooral stride-piano. In 1989 nam 

hij met zijn eerste trio deel aan het Heineken Jazzfestival in Rotterdam. Daarna volgden 

toernees door diverse landen in Europa, Rusland en de VS waar hij in contact kwam met de 

legendarisch vocalist uit Kansas City, Richard Ross. Bram studeerde af aan het Hilversums 

Conservatorium in 1991 en vestigde zich in de V.S. 

 

Sinds 1993 speelt het trio elk weekeinde in restaurant en jazzclub The New Majestic 

Steakhouse, wat 

daarmee de langst 

reguliere schnabbel is 

in Kansas City. 

In 1998 trad hij op in 

de Carnegie Hall, 

waarna de 

burgemeester van 

Kansas City hem 

eerde…… 6 april is 

daar ‘Bram Wijnands 

Day’.  

 

‘JAZZ MET PINKSTEREN’ 

OVERDONDEREND SUCCES 
27 mei 2015 









 



Kinderen maken kennis 
met muziek op een 
bijzondere wijze en in 
een bijzondere 
omgeving. Zo komt 
musiceren wel heel 
dichtbij.







Op 10 oktober 2015 presenteerde 
AnneMieke Vermeulen haar eerste roman. 
Zij deed dit in d’Engelenburgh. Zo’n vijftig 
gasten genoten van de ambiance, de 
hapjes en – uiteraard - de literaire 
traktaties uit het boek dat zich deels 
afspeelt in Fijnaart. 
 
AnneMieke kreeg van Ellen en Marcel een 
fles wijn met een speciaal etiket….





 





zigeunerklanken, volksmuziek, 
prachtige tango’s….  

Ellen Deelen zong enkele 
aanstekelijke weense 

‘Immergrüns’. 

 



 

De schrijver en de gitarist – 

tot dan geen bekenden van 

elkaar – zullen in de toekomst 

mogelijk vaker samen iets 

doen. 

Het was een middag vol ouderwetse gezelligheid en met nostalgische versnaperingen. 

Aansluitend was er voor hen die hadden gereserveerd een traditionele hollandse 

wintermaaltijd. Aan een lange, feestelijk gedekte tafel werd een waar driegangenmenu 

geserveerd. Het haardvuur en de kaarsverlichting droeg zeker bij aan de winterse stemming.  

Dat de gasten zich thuisvoelden, bleek uit de geanimeerde gesprekken die werden gevoerd. 

‘VERHALEN BIJ HET HAARDVUUR’ MET 

HANS MUIDERMAN - UITVERKOCHT 



 

 

 

 





In maart 2016 werd d’Engelenburgh een locatie voor de Young Piano Masters 
Society, een stichting die jonge talentvolle pianisten begeleidt in hun carrière. 
Nederlands veelbelovende jonge toppianisten – stuk voor stuk concourwinnaars – 
komen hierdoor naar Fijnaart voor een exclusief concert. 



 







 

Italiaanse/Weense middag in  

d’Engelenburgh Fijnaart 
17 april 2015 

Meervoudig concourswinnaar komt naar Fijnaart 

Pianist Erwin Rommert Weerstra  

geeft concert in d’Engelenburgh 
8 maart 2016 

Themamiddag in d’Engelenburgh succesvol 

Genieten van ‘Winterverhalen bij het 
haardvuur’ 

4 maart 2015 

Kennedyschool op bezoek bij  

de buren  in d’Engelenburgh 
15 december 2015 

Bram Wijnands weer even in Nederland 

Jazz met Pinksteren in d’Engelenburgh 
12 mei 2015 

Joost Niemöller in d’Engelenburgh 

Lezing over vreemde nasleep ramp MH17 
3 februari 2015 

Muziek en exposities zorgen voor gevarieerd programma 

d’Engelenburgh Fijnaart te bezoeken 
tijdens Open Monumentendag 

9 september 2015 

Culturele ambities in Fijnaartse pastorie 



proficiat met jullie mooie pand en de culturele verrijking die 
jullie in onze streek willen brengen. (Ad en Annie van Gils) 

 
Wat een onvergetelijke middag/avond hebben jullie ons bezorgd. 
Enorm genoten van de prachtige muziek in een heel intieme sfeer, 

passend bij de entourage, de inspirerende gesprekken en de 
gezellige en feestelijke maaltijd. (….) 
De creatief uitgevoerde folder zal ik ook aan andere 
geïnteresseerden tonen.  

 
Mochten jullie plannen hebben om ook huwelijks-voltrekkingen en "herhaalde belofte" op 
jullie mooie locatie te faciliteren en je mocht daarbij enig advies nodig hebben, dan mag je 
altijd een beroep op mij doen. (H. Veldhuyzen-Toet) 

 
Allereerst willen wij jullie heel hartelijk dankzeggen voor de fantastische 
middag/avond die wij bij jullie mochten doorbrengen. Samen hebben wij enorm 

genoten van het concert. 
Zeker niet onvermeld mag blijven hoe wij ons bij jullie en jullie gasten 

thuisvoelen. Het is alsof je elkaar al heel lang kent. Zo vertrouwd en goed. Het 
diner smaakte voortreffelijk en de gesprekken waren bijzonder inspirerend.  
Echt, heel veel dank voor alles, voor een onvergetelijk en gezellig samenzijn. 

Jullie mogen je best realiseren wat een plezier jullie alle gasten doen met jullie 
gastvrijheid. Chapeau!!! 
 

Wat ziet het er mooi uit bij jullie. (Bram Wijnands) 
 

Bij de laatste repetitie hebben we het concert dat we in jullie 
huis gegeven hebben geëvalueerd en iedereen was het er over 
eens dat het zeer geslaagd was. (Ricercata Dolce) 

 
Onze oprechte complimenten. Wat een werk hebben jullie er weer van 

gemaakt, het ontbreekt je in alle opzichten aan niets. 
 

Ik heb een erg leuke dag gehad gister. Dank jullie daarvoor. (AnneMieke 
Vermeulen) 

 

Zo gezelllig, met zoveel warmte, zorg en aandacht voor jullie gasten was het 
weer een ontvergetelijke middag en avond. Bovendien het enthousiasme en 
vrolijkheid die jullie daarbij uitstralen. Als je zo allemaal bij elkaar bent is 
het alsof het gaat om een grote familie. (Hendrina Veldhuyzen) 

 

 

Iedere keer is het weer bijzonder zoals jullie zo'n middag en avond weten te verzorgen en hoe jullie 

daar zo'n fijne, ongedwongen sfeer weten te creëren. Graag zijn we de volgende bijeenkomsten, voor 

zover mogelijk, graag weer van de partij. 
 
 

Leuk dat jullie het jazzgebeuren oppakken. (Wim Clement) 



We willen jullie nog even extra bedanken voor de fantastische middag. 
We hebben erg genoten van de vriendelijke gastvrijheid, de “super-
live” optredens, en vooral ook het geweldige diner. 
Niet alleen een heel bijzonder huis met een ontzettend interessant 
interieur, maar ook de sfeer die jullie er creëren maakte dat we het erg 
naar ons zin hebben gehad. (Wim & Emmy van Wijck) 

 

Na vanmiddag zou ik graag op de hoogte zijn van activiteiten in d'Engelenburgh. Ik 

heb vanmiddag de muziek gehoord en de sfeer geproefd en dat smaakt naar meer! 

(Marion Kruis) 
 

Wat een fantastische zondag hebben jullie ons weer bezorgd. Zo warm, zo 
hartelijk, zo vol vriendschap. Dit hebben wij niet alleen ervaren, maar ook alle 
gasten. Iedereen is vol lof over de wijze waarop jullie mensen een 
onvergetelijke dag bezorgen. 
De nieuwsbrief hebben wij inmiddels ook aan anderen doorgestuurd, zodat zij 
begrijpen waarom wij zo enthousiast vertellen over onze ervaringen. 

 

Voordat ik naar de laatste KUNST & CULTUUR ROUTE vertrek wil ik vertellen dat mijn 

zoon met 3 vrienden gisteren bij jullie waren en erg enthousiast waren! (Bea) 
 
 

Goh wat een leuke en mooie programmering. Martine Bos) 

 

Het is inspirerend om in zo'n mooie omgeving te spelen. (Sebastian Petersen) 
 

Het was vandaag geweldig en  

bedankt voor het kerstpresentje.  

(Joop en Beppie Govaerts) 

Ik heb er een goed en inspirerend gevoel aan 
over gehouden. (Bep Bernard) 

 
 

Het was en sfeervolle mooie middag om mee te maken. Ik heb zo 

genoten. Zou u zo vriendelijk willen zijn de nieuwsbrief te sturen. 

(Jannie Verschuren) 
 

Vet! Uitverkocht!!!  (Robin Ros) 
 
Eindelijk d’Engelenburgh ontdekt. Alles bij elkaar een bijzondere ervaring.  
(Cora Thoms) 
 

Wat een sfeer weten jullie te creëren. Daarom kan ik er ook mijn mond niet over houden. 
Vanmorgen sprak ik goede collega en zij wil ook graag een keer naar Fijnaart komen om 
zoiets moois mee te maken als wij elke keer weer ervaren. 
 

Ik vond het buitengewoon plezierig om er bij te zijn geweest en de wijze waarop jullie een en 
ander hebben georganiseerd en vorm hebt gegeven overtrof verre mijn verwachtingen. 
Een sfeer die kwaliteit uitstraalt, maar toch een gemoedelijkheid blijft houden die warm 
aanvoelt. (Bep Bernard)
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