Zeeland
4-daagse busreis naar Burgh-Haamstede, Nederland
26 september 2021 t/m 29 september 2021
• Natuur en cultuur op Schouwen-Duiveland
• Kamermuziek op de Zeeuwse eilanden
• Tentoonstelling over een Veerse Joffer
• Terug in de geschiedenis in Middelburg en in het Watersnoodmuseum
Zondag 26 september reizen we via diverse opstapplaatsen in Nederland naar Veere, waar we
in het Veers Museum een tentoonstelling over Lucie van Dam van Isselt bezoeken. Deze
schilderes was een eeuw geleden een grote naam in de Nederlandse kunstwereld. Na haar
opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag woonde ze eerst
in Oosterbeek en vervolgens in Veere. Zonder het te weten zou zij de eerste van negen
vrouwelijke kunstenaars worden die in de loop der jaren in Veere woonden en werkten: de
Veerse Joffers.
Na het museumbezoek rijden we – via de Oosterscheldekering - door naar het Zeeuwse eiland
Schouwen-Duiveland, waar we onze intrek nemen in het nieuwe viersterren Fletcher
Strandhotel Haamstede in Burg-Haamstede. ‘s Avonds kunt u in het Kerkje van Burgh in
Burgh-Haamstede een uitvoering van de Goldbergvariaties van Bach bijwonen door
accordeonist Vincent van Amsterdam. De CD-opname die hij van dit werk maakte, werd in De
Volkskrant met vier sterren bejubeld: ‘Het wordt eens te meer duidelijk hoeveel kleur een
accordeon kan hebben. De mogelijkheid om hard en zacht te spelen, tast Van Amsterdam heel
subtiel af. Hij overdrijft de dynamische verschillen niet, waardoor zijn uitvoering van Bachs
muziek nergens aanstellerig wordt. Van het gebruik van de verschillende registers worden
herhalingen (zoals in de eerste variatie) levendig. Van Amsterdam toont zich een integer en
bescheiden musicus.’
Maandag 27 september

blijven we op Schouwen-Duiveland en krijgen we eerst een

rondleiding door het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De watersnoodramp van 1953 zette
grote delen Zuidwest Nederland onder water. Het verhaal van toen en nu is te zien in het
Watersnoodmuseum: het ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’. Het
museum is gevestigd in de enorme caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste

dijkgat bij Ouwerkerk na de watersnoodramp in 1953.
Na het museumbezoek rijden we door naar Dreischor, waar we een rondleiding krijgen op
Wijnhoeve De Kleine Schorre, in 2001 begonnen en nu met ruim 10 hectare de grootste
wijngaard van Nederland. De ambitie is er om ook de bekendste wijngaard van Nederland te
worden en aangezien de KLM al wijnen van De Kleine Schorre schenkt in haar World Business
Class is dat zeker geen onhaalbaar doel. Uiteraard krijgt u deze Zeeuwse wijn ook te proeven!
‘s Avonds vindt in De Nieuwe Kerk in Zierikzee een kamermuziekconcert plaats.
Dinsdag 28 september maken we – via de Zeelandbrug - een muzikale tocht door de Zak van
Zuid-Beveland. Hier ligt misschien wel het mooiste polderlandschap van Nederland. De
turbulente historie, met als rode draad de strijd tegen het water, is hier nog overal terug te
vinden. In Baarland, de Mariakerk Nisse, 't Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) en de Dorpskerk
in Ovezande wonen we korte concerten bij met als thema Zeeuwse componisten: van Cats tot
Graf. Tijdens de tochten van concertlocatie naar concertlocatie maakt u kennis met de Zak van
Zuid-Beveland, een prachtig gebied met een karakteristiek patroon van dijken, kreekruggen,
poelgronden en welen, én de thuishaven van MUSICO Reizen.
Woensdag 29 september rijden we naar Middelburg, waar we een rondwandeling maken door
het middeleeuwse centrum. Tijdens de bombardementen van het Duitse leger op 1 mei 1940
zijn veel panden beschadigd, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft men de restauratie
voortvarend en met behoud van de originele details ter hand genomen. Na een eenvoudige
lunch kunt u om 15.00 uur een concert door het Chimaera Trio bijwonen in de Concertzaal
Middelburg. Na het concert rijden we terug naar de opstapplaatsen.

Prijzen
Basisreissom

€ 995,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 90,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Goldbergvariaties

€ 30,00

Kamermuziekavond

€ 30,00

Zeeuwse componisten: van Cats tot Graf

€ 50,00

Liebe Almschi

€ 30,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Schouwen-Duiveland v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het viersterrenhotel Fletcher Strandhotel
Haamstede in Burg-Haamstede
• 3 diners of lunches in het restaurant van het hotel & eenvoudige lunch in Middelburg
(29/09)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding door MUSICO-eigenaren Remco Roovers en Taco Stronks en
musicologe Susan Dorrenboom
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Groep I: Arnhem, Driebergen-Zeist, Utrecht en Breda / Groep II:
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (lees hier meer over de opstapplaatsen bij busreizen
van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
Reizen in en na coronatijd
MUSICO Reizen volgt de richtlijnen van het RIVM. Mocht de reis door verscherpte
maatregelen moeten worden geannuleerd, dan voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de
reissom terug. Individuele kosten die voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen
(bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een test), komen voor rekening van de reiziger.
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MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

