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Waarde lezer, 

 

het vervult ons met grote vreugde en 

dankbaarheid te kunnen melden dat we 

inmiddels vijf jaar bezig zijn met het bieden 

van cultuur op een bijzondere plek.  

Daarnaast organiseerden we begin juni ons vijftigste concert en 

verscheen diezelfde maand onze veertigste nieuwsbrief. Een 

lustrum dat dus bestaat uit een mooi drieluik. 

Reden om daar bij stil te staan met een samenvattend overzicht 

van hetgeen we de afgelopen vijf jaar hebben geboden.  

Het mooiste is, dat een aantal bezoekers deze activiteiten vanaf het 

begin heeft meegemaakt. We mogen trouwens bogen op een grote 

groep trouwe gasten die d’Engelenburgh een warm hart toedragen. 

Mede voor hen hebben wij onze inspanningen verricht, maar 

natuurlijk ook voor alle anderen die hier hebben genoten van de 

sfeer, de gastvrijheid en de onderlinge contacten. 

Ook wij hebben de afgelopen jaren ervaren als bijzonder en hadden 

er niets van willen missen. 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen 



  

Als een speer…. 
In september 2014 stelde d’Engelenburgh voor het eerst de deuren open 
voor publiek. Dat was tijdens het Open Monumentenweekend. 
De maand daarop vond de eerste muziekmiddag plaats waarvoor direct 
34 plaatsen werden gereserveerd.  
Dit Weense concert viel zó in de smaak dat het de maand daarop werd 
herhaald en ook dit was snel uitverkocht. Publiciteit in de krant, maar 
met name mond-tot-mondreclame, deed de rest. 

 
 

2016 was een bijzonder jaar  
februari al het 10e concert.  
maart pand werd een locatie voor de Young Piano Masters Society; toptalenten komen naar Fijnaart. 
april oprichting stichting: meer armslag op cultureel en financieel gebied en nog meer kwaliteit. 
mei: traditie ontstaat met ‘Jazz met Pinksteren’,  
september: nominatie Cultuurprijs 
december: ‘Kerst in d’Engelenburgh’ blijkt een jaarlijks terugkerend succesnummer. 
december:  eerste keer een kerstfeest voor eenzame mensen, want ‘Kerst vier je samen’. 
Eind 2016 werd besloten te starten met een Open Podium voor klassiekgeschoolde (amateur)zangers en 
musici, dat in januari 2017 voor het eerst plaatsvond. 
 

Cultuurprijs 
d’Engelenburgh werd in september 2016 genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk, 
omdat het volgens de jury een waardevolle toevoeging is aan het culturele aan- 
bod in de gemeente Moerdijk. Het herstellen van het pand in de oorspronke- 
lijke sfeer en het vervolgens openstellen voor culturele activiteiten als con- 
certen, exposities, literaire bijeenkomsten, monumentendagen, workshops  
en cultuureducatie voor kinderen bleek een gouden greep.  
Wij zagen de nominatie als een erkenning voor hetgeen in korte tijd werd  
bereikt en als stimulans voor de inspanningen. Helaas bleef het bij de nomi- 
natie, al met al toch een prima opsteker. 
Tijdens de uitreiking werd de film vertoond die d’Engelenburgh speciaal liet  
maken ten behoeve van de site en plaatsing op YouTube. 
 

Sinds die eerste openstelling 

is d’Engelenburgh uitgegroeid 

tot een begrip in de gemeente 

Moerdijk en ook daarbuiten. 



  

De stichting 
d'Engelenburgh werd in 1873 in een eclectische stijl ontworpen door de 
architect P. Soffers en in 1874 gebouwd als pastorie van de r.k. parochie 
Heilige Jacobus. Eind 2009 kwam het in ons bezit en hebben we zoveel 
mogelijk in oorspronkelijke stijl hersteld. 
In april 2016 werden de activiteiten ondergebracht in een stichting. 
Stichting d’Engelenburgh heeft als doel ‘de instandhouding van het 
rijksmonument aan de Molenstraat in Fijnaart en tevens het bevorderen van 
activiteiten op het gebied van cultuur, zoals muziek, kunst en literatuur, maar 
ook levenskunst, het luisteren naar de innerlijke stem, de muziek der stilte en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ 
 

Vrienden  
De stichting kent als cultuursociëteit een aantal vaste bezoekers die 
worden gerekend tot de Vrienden van d’Engelenburgh. De Vrienden 
genieten dankzij een jaarlijkse vergoeding voorrechten en extra’s die ‘het 
leven op cultureel gebied veraangenamen en de mogelijkheid biedt 
gezamenlijke interesses te delen’. Gratis toegang tot de concerten is één 
van de voordelen.  
 

Bezoekers 
Eind 2016 waren al bijna 2000 mensen te gast geweest tijdens de 21 tot dan toe georganiseerde middagen, de 
drie Monumentenweekenden, de boekpresentatie van AnneMieke Vermeulen, de avond voor de 
mantelzorgers van de gemeente Moerdijk en enkele besloten bijeenkomsten, waaronder die van een 
regionale Probusclub en Vrouwen van Nu. 
Al die bezoekers genoten niet alleen van het monumentale pand en de muziek, maar ook van de diverse 
exposities. Daarnaast kwamen diverse schoolklassen voor zangles en muziekgeschiedenis. 
 
Bezoekers komen niet alleen uit de regio. Vanuit Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam en Tilburg, maar ook 
diverse andere plaatsen in Nederland  weten mensen de weg naar d’Engelenburgh te vinden. (Voor het Jazz 
met Pinksteren kwamen geïnteresseerden zelfs uit Bussum en Maastricht, voor het Klassiek Open Podium 
ondermeer uit Leiden en Friesland.) 
Al met al timmert de Stichting d’Engelenburgh behoorlijk aan de weg en de gemeente Moerdijk wordt 
daarmee ongetwijfeld op cultureel gebied extra op de kaart gezet. 
 
In de afgelopen vijf jaar ontvingen wij hier in totaal zo’n 4000 mensen. 
 

 

De stichting organiseert 
jaarlijks een aantal 
culturele middagen, met 
name klassieke concerten, 
en richt zich op stijlvolle 
ontvangsten in het sfeervol 
ingerichte rijksmonument. 

Wij willen graag dat 
d’Engelenburgh ook een 
representatieve locatie is 
waar instellingen en 
bedrijven zich thuis voelen. 



  

Concerten was u erbij? 
2014 
26 oktober Weense middag met de sopranen Ellen Deelen en Jet Hogen Esch, bariton Jan Mulder en de 

pianist Johan Cnossen. 
30 november Weense middag met de sopranen Ellen Deelen en Jet Hogen Esch, bariton Jan Mulder en de 

pianist Johan Cnossen 
2015 
25 januari barok-ensemble Ricercata Dolce en sopraan Simone Tousain, nieuwjaarsconcert 
26 april  Italiaans/Weens concert met Ellen Deelen (sopraan), Jet Hogen Esch (sopraan), Simone 

Tousain (sopraan), Wim van Wijck (bariton) en Johan Cnossen (piano). 
24 mei  Jazz met Pinksteren met de amerikaanse jazzpianist Bram Wijnands 
13 november   verjaardagsviering door Vrienden met muziek en literatuur  
29 november concert C2 (Carline van der Harg (dwarsfluit) en Carolijn Moulen Janssen (piano) en het 

Dordts Klarinetcollectief  
20 december  Kerstconcert met bariton Ger Venneker, de sopranen Ellen Deelen en Simone Tousain en 

pianist Johan Cnossen 
2016 
31 januari Delta Quintet, nieuwjaarsconcert en m.m.v. sopraan Ellen Deelen 
28 februari Winterverhalen bij het haardvuur, met schrijver Hans Muiderman en gitarist Robin Ros  
13 maart Galaconcert pianist Erwin Rommert Weerstra  
24 april  Clavecimbelconcert, met Karel Smagge en m.m.v. sopraan Ellen Deelen 
15 mei  Jazz met Pinksteren met Bram Wijnands 
29 mei  Young Piano Masters Society: Tobias Borsboom en Yukiko Hasegawa 
19 juni  Trio Trianka, twee violen en een cello (Karla Lagasse, Titia Hagemeijer en Annelies Arts en 

schrijfster / dichteres Ilse Vandenbussche) 
31 juli  Young Piano Masters Society: pianist Ivan Pavlov en violist Renán Zelada  
10 september pianiste Eline de Gast  
25 september Young Piano Masters, pianiste Éva Szalai en violiste Alexandra Mashina 
9 oktober Weense middag met Ellen Deelen (sopraan), Mascha van de Kuit (sopraan), Ger Venneker 

(bariton) en Cleem Determijer (piano). 
30 oktober Pianotalent Ruben Plazier en de jonge violiste Salomé Bonnema  
13 november Tuba Mirum, concert op tuba en contrabas door Marion en Gert Petersen 
27 november Young Piano Masters, pianist Johann Markel met cellist Fernando Venturin  
18 december Kerstconcert met de sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch en bariton Ger Venneker en 

pianist Cleem Determeijer 
2017 
29 januari Nieuwjaarsconcert met het Delta Quintet en m.m.v. sopraan Ellen Deelen 
26 februari High tea-concert YPMS, pianist Erwin Rommert Weerstra en sopraan Olivia le Roux 
12 maart  Winterverhalen bij het haardvuur, met schrijver Hans Muiderman en gitarist Robin Ros 
26 maart Klarinetkollektief Dordrecht / gitarist Jaap Majoor & sopraan Janneke Daalderop 
9 april  Viaggio. Op reis met een muzikaal, ontroerend en soms cabaretesk trio (Piet van Tienen, 

Yvonne Frijters en Marijke van Hooff). 
4 juni  Jazz met Pinksteren, met Bram Wijnands 
9 september vlaams pianoduo Symbiosis, Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans  
24 september  Young Piano Masters, pianist Tobias Borsboom en celliste Lidy Blijdorp 
29 oktober Trio la Joie, een bijzondere combinatie van klassieke zang, accordeon en harp 

(mezzosopraan Gaudia Schillings, harpiste Jopie Jonkers en accordeoniste Trix Reintjens) 
26 november High tea-concert YPMS, met pianist Edzo Bos ,violiste Lucia Boeken, celliste Anne Korff de 

Gidts en bariton Ronald Willemsen  
17 december  Kerstconcert met de sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch en tenor Wim van Wijck en 

pianist Cleem Determeijer 
2018 
4 februari Duo Beth en Flo, klassieke muziek met een vleugeltje theater! Elsbet Remijn en Claudette 

Verhulst. 
25 februari Young Piano Masters Society met pianist Erwin Rommert Weerstra en hoboïst Matteo 

Costanzi 
25 maart Duo Cibeles, Suzanne van Duuren (cello) en Francisco Deheza (viool) 
6 mei  Duo Dimitrov-Boelee (pianoduo Elvire Boelee en Dimitar Dimitrov) 
20 mei  Jazz met Pinksteren met de amerikaanse jazzpianist Bram Wijnands 



  

3 juni  Young Piano Masters Society met de roemeense meesterpianist Johann Markel en de 
australische bas-bariton Matthew Baker  

30 september  Young Piano Masters Society met pianist Remon Holsbergen 
28 oktober Drie Dolle Diva’s. Een heerlijk programma met verrassend amusement door Ellen Deelen, 

Jet Hogen Esch en Mascha van de Kuit en pianiste Caecilia Boschman. 
11 november Cabaret van Zolder. Heerlijke kleinkunstklassiekers in de voorstelling ‘Familie?’ 
25 november Young Piano Masters Society: pianiste Yukiko Hasegawa met hoboïste Esther van de Ploeg 

en filosoof/meesterverteller Rens van Hoogdalem. 
23 december  Kerstconcert met de sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch en bariton Ton van Idsinga en 

pianist Cleem Determeijer 
2019 
27 januari Delta Quintet, nieuwjaarsconcert. 
24 februari pianoduo Symbiosis, Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans 
31 maart Duo ToucheVent, Wim de Veth (saxofoon) en René van Assche (piano) 
14 april  Duo Ebano, pianist Paolo Gorini en klarinettist Marco Danesi  
26 mei  HarpSoon, Emmiko Groenemeijer (harp) en Joeri Deckers (fagot) 
9 juni  Jazz met Pinksteren met de amerikaanse jazzpianist Bram Wijnands 
 
 
 

 
 

 
 



  

Exposities heeft u ze gezien? 
d’Engelenburgh bood onderdak en ruimte aan dertien exposities: 

• foto's, vaandels, voorwerpen e.d. van fijnaartse zangverenigingen door de Heemkundige Kring Fijnaart 
en Heijningen. 

• oude uurwerken, horlogemakersinstrumenten en zakhorloges omlijstten de presentatie van het nieuwste 
model van Pheidippides Watches van Rogier van de Ree (Fijnaart) 

• Schilderijen van Edith Bosch (Achthuizen)  

• Schilderijen van Ingrid Ros (Fijnaart)  

• Spraypaint- schilderijen van Robbin Pronk (Fijnaart)  

• Schilderijen van Wytske van de Kamp (Dordrecht) 

• zilveren ontwerpen van edelsmid Kiona van Herwijnen 

• boekillustraties en natuurschilderijen van Stef den Ridder (Zevenbergen)  

• (natuur)stenen beelden van Annelies Arts (Kruisland) (2x) 

• bronzen beelden van José de Rooij (Zevenbergen) 

• overzichtstentoonstelling van Rien Joosen (Oudenbosch) ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag 

• keramische en bronzen kunstvoorwerpen van Annelies van Tetering (Hoeven)  
 

Activiteiten  
2014 
13 september Monumentenweekend. Het pand was voor het eerst te bekijken. 
 

2015 
7 februari lezing onderzoeksjournalist Joost Niemöller over de MH17. 
22 februari  wintervertelmiddag met Annemiek Vermeulen 
12 / 13 sept. Monumentenweekend met 2 exposities (Heemkunde en Annelies Arts), een koor (Vox 

Populi), een salonorkest (Roosendaal) en zang (Ellen Deelen en Simone Tousain).  
9 september culturele bijeenkomst Vrouwen van Nu Willemstad, high-tea met zang 
10 oktober boekpresentatie AnneMieke Vermeulen 
15 december Muziekles Kennedyschool met docent en clavecinist Karel Smagge 

 
2016 
15 april  Zangles Kennedyschool door operazangeres Ellen Deelen 
7 september ontvangst Probus Halderberge 
10 / 11 sept. Monumentenweekend met drie kunstexposities (José de Rooij (Zevenbergen), Edith Bosch 

(Achthuizen) en Ingrid Ros (Fijnaart)), een koor (Vox Populi), pianiste Eline de Gast en de 
onthulling van een nieuw horlogemodel van Rogier van de Ree. 



  

17 september Janissaries (rockband, besloten tuinconcert) 
8 november avond voor mantelzorgers Moerdijk 
21 december Kerstbijeenkomst Vrouwen van Nu Noordhoek 
26 december  Kerstdiner eenzame mensen 
 

2017 
27 januari tableau vivant-project school De Springplank 
20 april  bijeenkomst Vrouwen van Nu Fijnaart 
19 mei  bijeenkomst Rabobank Clubkascampagne, uitreiking cheques 
17 augustus presentatie boekje Kunst en Cultuurroute Moerdijk 
20 augustus high-tea en lezing voor de Vrienden 
9 / 10 sept.  Monumentenweekend. Exposities door Annelies Arts, Robbin Pronk en Wytske van de 

Kamp, edelsmid Kiona van Herwijnen, pianostemmer/-demonstratie Jaap Boonman en 
muziekoptredens door sopraan Simone Tousain met gitarist Robin Ros, het Dordrechts 
Klarinet Ensemble, sopraan Ellen Deelen begeleid door Wim Veldhuyzen, en pianoduo 
Symbiosis. Een literaire bijdrage werd geleverd door Marcel Deelen. 

12 december Huwelijksvoltrekking 
16 december Kerstbijeenkomst VrouwenvanNu Dinteloord 
26 december Kerstdiner eenzame mensen 
 

2018 
8 / 9 sept.  Monumentenweekend (i.c.m. Kunst en Cultuurroute Moerdijk). Drie exposities: Rien 

Joosen, Annelies van Tetering, Stef den Ridder en muziek door het Dordrechts Klarinet 
Ensemble en de 14-jarige violiste Tula Frijters 

15/16 sept. Kunst en Cultuurroute Moerdijk met 2 kunstexposities (Rien Joosen, Stef den Ridder) en een 
optreden door het pittige regionale damesensemble Stacked 

26 december  Kerstfeest eenzame mensen 
 

2019 
26 april  cabaretier Ernest Beuvink (besloten bijeenkomst) 
 

In 2017 organiseerde St. d’Engelenburgh, naast de concerten en activiteiten, ook 6 open podia. In 2018 waren 
dat 5 open podia, in 2019 (tot en met juni) 3 x het (Klassiek) Open Podium. 
 

Open Podium 
In 2017 werd begonnen met een Klassiek Open Podium. De eerste twee werden begeleid door concertpianist 
Erwin Rommert Weerstra (Den Haag), daarna werd Caecilia Boschman uit Dordrecht de vaste begeleidster.  
Inmiddels zijn er 14 Open Podia georganiseerd. Deelnemers kwamen uit ondermeer Tilburg, Eindhoven, 
Barendrecht, Oss, Breukelen, Hoeven, Etten Leur en zelfs Leiden, Emmen en Friesland. 
 

Monumentenweekenden 
Vijfmaal werd invulling gegeven aan het Monumentenweekend. In 2014 was dat nog één dag waarbij alleen 
het pand te bezichtigen was. Het jaar erop waren er twee exposities en enkele muziekoptredens. Voor het 
eerst was de locatie onderdeel van de Kunst & Cultuurroute Moerdijk. 
Tijdens dit weekend mochten we bijna 200 belangstellenden begroeten. 
 

In 2016 waren er drie kunstexposities, een koor en de onthulling van een 
nieuw horlogemodel door Pheidippides Watches. Op zaterdagavond was 
er een exclusief recital van concertpianiste Eline de Gast.  
Ruim 220 belangstellenden kwamen langs. 
 

Tijdens het Monumentenweekend 2017 waren er drie kunstexposities, een 
pianostemmer/-demonstratie en vier muziekoptredens. Een literaire 
bijdrage werd geleverd door Marcel Deelen. Op zaterdagavond was er 
een concert door het vlaamse pianoduo Symbiosis. 
Tijdens het weekend bezochten zo’n 180 belangstellenden de locatie, 
minder dan eerdere jaren, maar dat kwam mede door het natte weer op 
zaterdag. 
 

Het Monumentenweekend in 2018 toonde 3 exposities en diverse muziek-
uitvoeringen. Het daaropvolgende weekend was geheel gewijd aan de 
Kunst en Cultuurroute Moerdijk met op zondagmiddag een optreden van 
het pittige regionale damesensemble Stacked. Alles bij elkaar goed voor  zo’n 320 belangstellenden.  



  

Young Piano Masters Society 
Sinds 2016 was d’Engelenburgh het decor 
voor de Young Piano Masters Society. Deze 
stichting begeleidt jonge talentvolle pianisten 
in hun carrière. Nederlands veelbelovende 
jonge toppianisten – stuk voor stuk 
concourswinnaars – kwamen hierdoor naar 
Fijnaart voor een exclusief concert. Inmiddels 
vonden 11 YPMS-concerten plaats met Erwin 
Rommert Weerstra (3x), Tobias Borsboom 
(2x), Yukiko Hasegawa (2x), Ivan Pavlov, Eva 
Szalai, Johann Markel (2x), Edzo Bos en 
Remon Holsbergen. 

 
 
 
 
     

 
 

 
 



  

Onze Gunther 
In d’Engelenburgh staat een bijzondere 
symmetrische Günther uit 1935 naar een ontwerp 
van Louis Anthonis. 
De firma J. Gunther produceerde vleugels en piano’s 
sinds 1845. De instrumenten hadden grote naam, in 
en buiten Europa, door het toepassen van een aantal 
technische vernieuwingen. Zij was bij de eersten die 
kwaliteitsvolle piano’s wisten te produceren met een 
metalen kader. Het gekruist monteren ‘cordes 
croisées’ van de snaren leverde een specifieke klank 
die hen diverse prijzen deed behalen. Robuuste 
kwaliteit en warme klank zijnde  kenmerken. Tussen 
de twee wereldoorlogen hadden alle Belgische 
conservatoria Günthers in huis. 
 
Inmiddels is het instrument bespeeld door tal van bekende en minder bekende pianisten:  
René van Assche 
Elvire Boelee 
Tobias Borsboom 
Edzo Bos 
Caecilia Boschman 
Johan Cnossen 
Elisabeth Crommelynck 
Cleem Determijer 

Dimitar Dimitrov 
Eline de Gast 
Dick van der Giessen 
Eduard de Goffau 
Paolo Gorini 
Imelda Hack-Brugmans 
Yukiko Hasegawa 
Remon Holsbergen 

Ella Knook 
Johann Markel 
Sander Meersmans 
Carolijn Moulen Janssen 
Ivan Pavlov 
Ruben Plazier 
Toni Raats 
Elsbet Remijn 

Karel Smagge 
Eva Szalai 
Claudette Verhulst 
Erwin Rommert Weerstra 
Theo Wouters 
Bram Wijnands 

(Voor sommigen zal dit de enige keer zijn hun naam aan te treffen in een lijstje met illustere concourswinnende concertpianisten.) 

 

Huwelijk 
Op 12 december 2017 werd het eerste huwelijk hier voltrokken. Het bruidspaar uit 
Berkel en Rodenrijs koos voor de locatie vanwege de sfeer en de stijl. Het huwelijk 
werd voltrokken door mw. Hendrina Veldhuyzen, eerste Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand van Rotterdam.  
De gemeente Moerdijk verleende vergunning voor de voltrekking door het pand aan 
te wijzen als trouwlocatie binnen de gemeente Moerdijk. 
 

Publiciteit Enkele getallen 
De afgelopen vijf jaar werden 137 persberichten verspreid, wat resulteerde in minimaal 221 
kranteartikelen en 5 radio-interviews. 

Voor elk concert werd een affiche ontworpen en verspreid. Totaal werden 58 affiches vervaardigd. 
Een promotiefilm werd gemaakt ten behoeve van de site en plaatsing op YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

d’Engelenburgh als fotolocatie 

Eind 2014 kwamen de Staopelgekke Vrouwkes uit 
Roosendaal voor een fotoshoot in het pand ter 
gelegenheid van hun komende jubileumjaar.  

Sinterklaasstichting Sint’s Pietengedoe maakte in 2018 een fotoreportage in en 
om het pand, als locatie waar Sinterklaas verblijft. Nagedacht wordt of in 2019 
in d’Engelenburgh een Sinterklaashuis is te realiseren waar kinderen met hun 

ouders op bezoek kunnen komen om te zien hoe de Sint ‘woont’. 
 
d’ Engelenburgh op kwartetkaart 
Eind 2018 hadden winkeliers in Klundert een leuke spaaractie: 100 speelkaarten 
met diverse afbeeldingen uit de gemeente Moerdijk. Daarmee kunnen maar 
liefst 25 kwartetten worden gemaakt met monumenten, evenementen, 
kunstwerken, buurtschappen…..  
Eén van de kaarten toont d’ Engelenburgh en daar zijn we best trots op. 
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