
 

 D’  E N G E L E N B U R G H   f ij n a a r t 

Molenstraat 24   4793 EG   Fijnaart  januari 2020  www.villa-engelenburgh.com   

Beste lezer, 
 
de decembermaand mochten we afsluiten met 
prachtige bijeenkomsten met blije en tevreden 
bezoekers. Bijna schrijven we ‘gelukkige’, maar je 
kunt niet in iemands hart kijken. Toch ervaren we 
dat mensen soms worden uitgelicht boven hun 
bekommernissen en het is een groot voorrecht om via 
d’Engelenburgh lichtjes aan te brengen in het leven 
van anderen. 
We weten zeker dat ook met het komende concert 
mensen een heerlijke middag hebben. Bent u er bij? 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer een prima concert op het programma staan. Een mooie gelegenheid om uit te gaan en iets 
bijzonders mee te maken!  Geniet van de fijne sfeer en gastvrije ontvangst. Uit in d’ Engelenburgh is uit in stijl.  

 

zondag 26 januari, 14.15 uur, kaarten  € 14,00  
WIENER BONBON – een heerlijk nieuwjaarsconcert  
 

We beginnen het jaar met een fijne traktatie: sopranen Ellen Deelen,  
Jet Hogen Esch, Mascha van de Kuit en pianist Cleem Determeijer brengen 
u in Weense sferen. 
 

Strauss, Lehar, Stolz, het zijn bekende namen 
die onsterfelijke muziek schreven en die ons 
nog steeds weten te boeien. Liefhebbers van 
opera en operette kunnen hun hart ophalen in 
de prachtige vertrekken van het monumentale 
pand. Ook Mozart, Verdi, Puccini en enkele 
verrassende, minder bekende componisten en 
uitvoeringen krijgen aandacht. Uiteraard is de 
weense smaak ook in de pauze te proeven.  
 
Trakteer uzelf of een ander, een mooie geste 
om het muzikale jaar te beginnen. 
 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 

 

Kom naar het OPEN PODIUM op 28 februari 
Vrijdagavond 28 februari is er weer Open Podium met ruimte voor vocalisten, 
pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc. 
Het evenement biedt kansen voor goede amateurs tot professionele 
zangers/musici. Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is 
natuurlijk onmisbaar. 
 

Een professionele pianist is aanwezig ter begeleiding: Caecilia Boschman uit 
Dordrecht. Voor harpspelers staat een echte Camac-harp klaar.  
Afhankelijk van de opkomst wordt getracht ieder tweemaal aan bod te laten 
komen (breng je muziek mee!). De entree is 6,- per persoon (ook voor 
deelnemers). De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. 

Leuk feit: één van de deelnemers aan het Open Podium kreeg hierdoor een rol bij de opera Attila van het Orpheus Ensemble Dordrecht.  

N I E U W S    B R I E F 
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Een jarige? Verras met iets origineels! 
Met een concert, high-tea of lunch in d’Engelenburgh. 

LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: 
 23 febr. Pianoduo Symbiosis 

Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans 
brengen hun nieuwe programma ‘Sonata of a day’. 

 28 febr.  Open Podium 

 28 maart Galaconcert Wouter Harbers 
Een avondconcert als in het theater met pianist 
Wouter Harbers. Een voorstelling met kaarslicht.  

 31 mei Jazz met Pinksteren 

Kerstconcert was hartvervullend en van hoog niveau 
Het kerstconcert, waar 
liefhebbers al ruim van 
tevoren naar uitkijken, was 
niet alleen uitverkocht 
(natuurlijk), maar kende 
ook dit jaar hoge kwaliteit. 
De uitvoering (Ellen Deelen, 
Jet Hogen Esch, Jeroen van 
Staveren, Cleem Determeijer) 
kenmerkte zich door een 
prachtig aanbod aan 
liederen die op momenten 
meerderen emotioneerden. 
De geweldige sfeer heerste 
tot het laatste ogenblik. De 
aanwezigen zongen naar 
hartelust mee waar het kon 
en waren muisstil waar de 
muziek het vroeg. Uitleg 
tussen de stukken verdiep-
te het gehoorde en het slot 
kwam, ofschoon later dan 
gebruikelijk, veel te vroeg. 
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Kerstdiner werd gewaardeerd 
Wat heerlijk om je te laten verrassen en te genieten van 
een warme ontvangst en een heerlijk en stijlvol 
zesgangendiner. Iedere gast genoot van de sfeer en de 
gezelligheid tijdens het Kerstfeest op Tweede Kerstdag 
in d’Engelenburgh. Een knappend haardvuur, veel 
kaarslicht, een ouderwetse kerstboom  en pianospel 
completeerden het gevarieerde en klassieke diner. 

 

Het kerstdiner werd smakelijk 
aangevuld  met diverse soorten 
Torenpolderkaas, ambachtelijk 
gemaakt in Fijnaart door Joost en 
Gerda van Dorp.  

Je hoeft niet ver voor kwaliteit! 
(www.torenpolderkaas.nl ) 

Huwelijk of uitvaart 
Al eens gedacht aan een extra 
dimensie bij een huwelijks-
voltrekking of een uitvaart?  
Ellen Deelen beschikt over een 
gevarieerd repertoire dat heel 
geschikt is om een onvergetelijk 
moment toe te voegen aan de 
ceremonie.  

Wie brengt voordeur 
d’Engelenburgh weer 
in glanzende staat? 
Stichting d’Engelenburgh heeft 
diverse vrijwilligers die 
meehelpen om concerten en 
activiteiten tot een succes te 
maken. Ook zijn er mensen die 
binnen en buiten het pand helpen. 
We zoeken iemand die zijn/haar 

naam wil verbinden aan onze voordeur: de 
monumentale dubbele voordeur is dringend aan een 
opknap- en schilderbeurt toe. Kent (of bent) u iemand 
die dit een mooie uitdaging vindt? We horen het graag. 

http://www.torenpolderkaas.nl/
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