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Geen concerten en toch veel activiteiten in en rond 
d’Engelenburgh. Zo was de locatie de afgelopen weken de 
‘set’ voor filmopnamen voor de vierdelige serie ‘Het 
Dagboek van Sinterklaas’ en werden voorbereidingen 
getroffen om hier het Huis van Sinterklaas te realiseren. En 
natuurlijk onze programma-activiteiten voor het Kerstconcert 
en het Open Podium. Niet alleen wordt druk georganiseerd, 
ook moet rekening worden gehouden met 
veiligheidsmaatregelen. Al met al veel werk om u iets moois 
voor te schotelen. Hopelijk niet voor niets. 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

 

Open Podium  
Wat heerlijk dat er een gelegenheid is om weer even 
cultuur te snuiven en voor uitvoerenden om je kunnen te 
tonen. De datum van 27 november valt gunstig om het 
Klassiek Open Podium – met de nodige voorzorgs-
maatregelen – te laten doorgaan.  
 

Op dit moment zijn nog zes plaatsen beschikbaar. Het 
maximum aantal deelnemers/bezoekers is bij ons nog 
steeds 20.  Het belooft weer een verrassend ‘concert’ te 
worden. Dus: vrijdagavond 27 november, aanvang 20.00 

uur tot ± 22.00 uur.  
De entree is zes euro en dat is inclusief koffie en een hapje. 
 

Rabobank 
clubkascampagne 
Deze week ontvingen we de 
cheque van de Clubkascampagne. 
Een bedrag van € 227,43 wordt 
overgemaakt ten behoeve van het 
voortzetten van onze concerten. 
Het is minder dan voorgaande 
jaren, maar dank aan alle trouwe 
stemmers die ons een warm hart 
toedragen. We doen ons best om komend jaar weer een 
mooi aanbod aan muziek te presenteren. 

zondag 20 december,  
13.30 uur en 15.30 uur,  kaarten  € 15,-  

Kerst  in  d’ Engelenburgh   

 

Het traditionele Kerstconcert gaat zo goed als 
mogelijk door, zij het met kleine aanpassingen. 
Het is onmogelijk om de gebruikelijke schare 
van vijftig mensen in één keer te laten 
meegenieten, daarom doen we het dit jaar in 
twee gedeelten. 
Om 13.30 uur is de eerste uitvoering voor 20 
gasten, om 15.30 uur de tweede.   
 

Met de gebruikelijke hoge kerstboom op de achtergrond zingen de sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch 
en bariton Jeroen van Staveren, begeleid door pianist René van Assche, voor de pauze liederen uit opera, 
operette en musical. Na de pauze wordt het echt Kerst met bekende en minder bekende kerstliederen, 
waar bij sommige ook kan worden meegeneuried…. 
 

Tijdens de pauze (u wordt op uw plaats bediend dit keer) staat er 
geen warme chocolademelk klaar, maar wel heerlijke kerstkrans. Da’s 
ook lekker bij koffie en thee. Het belooft een fijne middag te worden. 
Een mooier begin van uw feestdagen is nauwelijks denkbaar! 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl). 
 
René van Assche uit Teteringen volgde zijn vakopleiding aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Daniël Wayenberg en Aquiles Delle 
Vigne, waarna hij zich toelegde op het begeleiden van koren en 
solisten. Vanaf zijn achtste jaar bleek zijn muzikale belangstelling erg 
groot. Zijn ouders kochten een piano waarop alle vijf kinderen 
uiteindelijk speelden en les kregen. 

N I E U W S    B R I E F 
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Film ‘Het Dagboek van Sinterklaas’  
Sinds 11 november is het eerste deel te zien van de 
nieuwe Sinterklaasfilm van Stichting Sints Pietengedoe. 
Opnamelocatie: het logeeradres van de Sint en zijn 
Pieten in Fijnaart. Problemen, problemen, problemen. 
Die heeft iedereen en dus ook de Pieten. In de eerste 
aflevering hoor je een knal, zie je rook, zijn er 

problemen 
met de 
verbinding 
en doet 
een Piet 
zichzelf 
zeer. Wat 
de oorzaken van deze problemen zijn? Kijk zelf via  
https://youtu.be/gRCLdzTf_Gg?list=PL-L4ej6YGcyJTtBioU6fhrsKnbsz-fpqB of 
www.pietengedoe.nl/nieuws/ 

 
 

 

Huis van Sinterklaas 
Voor het eerst kunnen kinderen en 
belangstellenden op bezoek komen op 
het logeeradres van de Sint. Het mag 
bekend worden dat hij eind november 
tot zijn vertrek op 6 december in 
d’Engelenburgh zijn adres heeft.  
Op zaterdag 28 november vanaf 13.30 
uur tot 19.00 uur en op zondag 29 
november  van 11.00 uur tot 17.00 uur 
kunnen (groot)ouders met hun 
(klein)kinderen kijken wat er zoal 
gebeurt in de kamers van het pand. 
De Pietenkamer, de pakjeskamer, de 
keuken en natuurlijk de werkkamer 
van de Sint. En wie weet mag je ook 
even om het hoekje kijken hoe de 
goedheiligman slaapt.  

Alles wordt secuur geregeld om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd ‘op visite’ komen en er is een strikte 
route door het pand. Voor info en reserveringen: www.pietengedoe.nl . 

 

Zang… les of bij plechtigheid 
Wie (beter) wil leren zingen:  Ellen Deelen 
geeft lessen in zang- en ademhalingstechniek, 
presentatie en muziekleer. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

https://youtu.be/gRCLdzTf_Gg?list=PL-L4ej6YGcyJTtBioU6fhrsKnbsz-fpqB
http://www.pietengedoe.nl/nieuws/
http://www.pietengedoe.nl/
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