
 
 
 
 

Nieuwsbrief Juni 2017 

 

Beste belangstellende van Wesemann Travel, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand Juni 2017. Wij houden u maandelijks 
op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, reisverhalen en 
dergelijke. 
 
Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

·         Florence_Doofblindengroepsreis 

·         Wat is uw voorkeur voor reisgidsen in het buitenland? 

·         Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

·         Mexico reis, 13-24 oktober 2017 

·         Dove Palestijnen op rondreis door West Europa en Nederland 

·         8 daags boot- en busreis naar Doofvriendelijke Schotland 

·         Gay Deaf on Tour  
·         20 nutteloze feitjes over reizen 

 

Florence, Doofblindengroepsreis 

 

 

 Van 19 - 22 mei hebben wij een reis georganiseerd naar Florence en Pisa   voor een 
kleine groep internationale Doofblinden.   

http://www.wesemanntravel.com/


De reis werd begeleid door een doofblinde gids uit Florence. 
 Dit is onze werkwijze: direct samenwerken met doven (of doofblinden) op 
de  reisbestemming, en zo unieke en bijzondere reiservaringen creëren. 

 
En dat is in dit geval zeker gelukt, iedereen vond het een geweldige ervaring! 
Deze reis was een initiatief van onze speciale werkgroep die zich bezig houdt met reizen 
voor (en door) Doofblinden, ze zijn nu al druk bezig met het maken van nieuwe plannen. 
Wordt vervolgd! 

 

Wat is uw voorkeur voor reisgidsen in het buitenland? 

 
Beste belangstellenden van Wesemann Travel,  
 
Doet u mee met mijn onderzoek? Mijn naam is Mariska 
Hooghordel-Lutjeboer. 
 
Ik ben student tolk Nederlandse Gebarentaal, en al drie 
jaar vrijwilliger bij Wesemann Travel. Om af te studeren 
doe ik onderzoek naar de voorkeuren van dove reizigers 
voor reisgidsen in het buitenland.Het doel hiervan is om de samenwerking tussen tolken 
en dove reizigers nog beter te laten verlopen, en om uw voorkeuren te inventariseren 
zodat het aanbod van reizen hierop aangepast kan worden. Het is een korte vragenlijst, 
het zal ongeveer maximaal 10 minuten van uw tijd kosten. 
 

Klik hier: https://nl.surveymonkey.com/r/SLW3N8J 
 
Alvast bedankt! 
 
Mariska 

 

http://www.wesemanntravel.com/
https://nl.surveymonkey.com/r/SLW3N8J


 

Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

 

Naast het organiseren van reizen houden wij ons ook bezig met het begeleiden van 
Maatschappelijke projecten met Dovengemeenschappen in ontwikkelingslanden. Wij 
zijn momenteel actief in Ethiopië en Tanzania in Oost-Afrika waar wij allerlei sociale 
activiteiten met de dovengemeenschap steunen. Wij bieden de mogelijkheid voor 
iedereen die interesse heeft om af te reizen naar een van deze bestemmingen en 
bijdrage te leveren aan de lokale projecten. Dit kan op twee manieren: 
 

Ervaringsreis 

Wij organiseren regelmatig ervaringsreizen naar 
Tanzania of Ethiopië. De reisprogramma's 
bestaan in het teken van het bezoeken van lokale 
projecten en een inhoudelijke en betekenisvolle 
kennismaking met de lokale dovengemeenschap.  
 
De reis is vooral gericht op dove jongeren en 
(horende) studenten die hun kennis en 
begripsvorming over Dovencultuur en Dove 
identiteit willen uitdiepen, en hun (internationale) gebarentaal vaardigheden willen 
ontwikkelen. De reizen duren 10-14 dagen en bieden een unieke, leerzame, en 
onvergetelijke kennismaking met het leven van dove mensen in een ontwikkelingsland. 
 
Meer weten? Klik dan op hier op deze links; 

Ervaringsreis Zanzibar:  17 - 27 februari 2018 
 

Ervaringsreis Ethiopië: 28 April - 10 Mei 2018 en 13 - 24 oktober 2018 
 

  
Vrijwilligerswerk / stage 

Je kan er ook voor kiezen om voor langere tijd naar Ethiopië of Tanzania te gaan om daar 
een inhoudelijke bijdrage te leveren aan onze projecten. Wij kunnen op maat gemaakte 
programma's ontwerpen in het kader van vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een stage.  
 
Wij zorgen ervoor dat de opdracht aansluit bij 
jouw achtergrond, én bij de concrete wensen en 

behoeften van onze lokale partners. Naast een 
inhoudelijke en zinvolle bijdrage aan de 
ontwikkeling van de lokale dovengemeenschap 
zal het voor jou een onvergetelijke ervaring zijn.  
Meer weten? 
 
Klik dan op deze links; 

Vrijwilligerswerk / stage Zanzibar 
 

Vrijwilligerswerk / stage Ethiopië  

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_e914c5ee7a3e4eeea7a29a8b1d427a79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_a16992728a4e4034b40bc51bdd0b8d22.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_36cde8712ca64c8b9472ea1aa014cb86.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_4f4e515f73984c888707450cadc229bd.pdf


Mexico 2017 

13 tot en met 24 oktober 2017 

 

We gaan naar Midden-Amerika, de provincie Yucatán! Ontmoeting met de dove Maya-
indianen en natuurlijk bezoek je ook de pyramides! Meer weten? Bekijk dit filmpje van 

Tobias de Ronde. 
 

Op vrijdag 23 juni 2017 is er een info avond over deze Mexico reis bij 
Dorswedo, Brouwersdijk 4, 3314 GR Dordrecht. Je bent van 

harte welkom vanaf 19:30 (tot en met 21:30)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 

https://youtu.be/ouNPE3s6gBo
mailto:info@wesemanntravel?subject=Informatie%2FAanmelden%20Tanzania%26Zanzibar%202017


Reisbrochure en inschrijfformulier groepsreis kunt u downloaden van de website: 
Mexico-reis  

 
 

Dove Palestijnen op rondreis door West Europa en 
Nederland 

 

 
Zaanse Schans, 19 april 2017 

 

Twee weken reist deze groep Palestijnen, bijna allen zijn doof, onder de reisbegeleiding 
van Meyad. Het begon met een tour in Berlijn, vervolgens reisden zij door naar 
Hamburg. Op maandag 17 april kwamen zij aan in Nederland, Amsterdam. Zij bleven er 
tot donderdag 20 april 2017 in Nederland.  
 
In Amsterdam hebben zij de stad mogen verkennen onder begeleiding van een aantal 
dove Amsterdammers, ook was het voor hun mogelijk om een aantal nachten te mogen 
logeren bij een aantal dove mensen in Amsterdam. Op dinsdag hebben zij de 
Rijksmuseum mogen bezoeken, onder begeleiding van de dove gidsen Marten en Viktor. 
Het was voor hun een mooie ervaring om dat te mogen mee maken. In de middag nog 
eens een rondvaart met de kleine bootjes door de grachten van Amsterdam.  
 
In de avond was er een conferentie bij SWDA te Amsterdam, zo werden er verschillende 
presentaties gegeven over de verschillende reizen en ontwikkelingswerk, ook wat voor 
reisorganisatie Wesemann Travel nu eigenlijk is, zij organiseren niet alleen reizen naar 
buitenland maar ook reizen waar doven uit de hele wereld naar Nederland en Europa 
komen, zoals nu.  
 

http://info-wt.wixsite.com/wesmnn/mexico-g5624
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_f0e7c5f4319a4d94a9e27cefb435c257.pdf


Woensdag 19 april is de groep naar Zaandam en de Zaanse Schans geweest, mooi is om 
te zien hoe de stad en haar verleden eruit ziet, de molens, de klompen, de eeuwenoude 
cultuur van Amsterdam. In de middag is de groep de stad ingegaan om te gaan 
shoppen.In de avond vervolgens zijn zij gaan eten in een Italiaans restaurant. Daarna is 
iedereen met hun gasten naar de logeer plekken gegaan.  
 
De volgende morgen was iedereen er weer met hun koffers, ingepakt en al, de bus 
ingegaan en wezen rijden naar Brussel, daar hebben we het Atomium mogen 
bezichtigen, in de stad de Europese Parlement en natuurlijk de kantoor van de EUD, al 
waren ze helaas dicht door vakantie. In de oude centrum hebben wij mogen eten in een 
gezellig restaurant, de winkeltjes bezocht en natuurlijk de Manneken Pis gezien!  
 
Vrijdag is de groep naar Waterloo gegaan, het was een mooi uitzicht, ook is daar ruim 
200 jaar geleden een veldslag geweest, onder de leiding van Napoleon de Bonaparte, dat 
wel een beslissend keerpunt heeft gebracht voor Europa, verder was het een mooi 
landschap, ook zouden we naar binnen mogen maar iedereen wilde zo graag al naar 
Parijs, zodoende zijn we de bus weer ingestapt, vertrokken naar Parijs en vervolgens 
naar het hotel gegaan. In de avond hebben we nog rondgewandeld door de stad, gegeten 
bij een Chinees buffet-restaurant. De volgende dag hebben we de bekende dovenschool 
van Abbé d l'Epée bezocht, daarna zijn we gaan rondvaren met de rondvaartboot door 
de rivier de Seine, het was een pracht tour om veel te kunnen bezichtigen, ook de 
Eiffeltoren zagen we van dichtbij. Na het rondvaren zijn we naar het Louvré museum 
geweest, net als Rijksmuseum maar dan in Parijs zelf, veel mooie kunstschilderijen 
waren er, ook de wereldberoemde 'Mona Lisa' In de loop van de avond zijn we de 
Eiffeltoren ingegaan en helemaal naar de top, met een mooi uitzicht over de grote stad! 
 
Zondag, de laatste dag, naar Versailles! Het oude paleis van de Zonnekoning Lodewijk 
van Frankrijk. Het was mooi om te zien, ook hebben we de standbeeld van Abbé de 
l'E[pée mogen bekijken, als afsluiting zijn we gaan eten bij, op zijn Frans, het 
pannenkoekenhuis, het was heerlijke maaltijd. Daarna keerden we terug naar het hotel. 
De groep Nederlanders die trouwens mee was gegaan naar Brussel en Parijs was ook 
meegegaan, het was heel gezellig en leerzaam met de Nederlandse dove mensen. Ze 
gingen vervolgens naar Nederland. 
De Palestijnen gingen nog met Meyad de stad in, een relaxte avond, de laatste dag in de 
EU. Maandag vertrokken zij vervolgens naar hun eigen land. Het was voor hen een 
bijzondere avontuur, met name Amsterdam vonden zij het mooist van alle steden die zij 
bezocht hebben. 
 

 

8 daags boot- en busreis naar Doofvriendelijk 
Schotland  



 
Queens view, Schotland, 02-06-2017 

Verslag 1e groepsreis naar Schotland 

 

Zondag 4 juni is de eerste groep van 44 deelnemers per nachtboot teruggekeerd van de 
8 daagse rondreis door Schotland. Het was een geslaagde reis (met de nodige 
verbeterpunten!) met boven verwachting zonnig en droog weer. Alleen bij aankomst in 
Hull en op de tocht naar Stirling en rondvaart met de stoomboot was het bewolkt en 
regenachtig.  En wat opvalt: een doofvriendelijk land. Personeel van hotels houdt er 
rekening mee dat we doof zijn en leren zelfs enkele gebaren voor koffie, thee, dank je 
wel. Bij diverse zienswaardigheden wordt daar ook rekening mee gehouden. Rolstoelers 
worden er ook goed geholpen en de juiste weg gewezen.  
De groep nam op de heenweg de nachtboot via Zeebrugge naar Hull.  Aan boord was er 
een uitgebreide dinerbuffet en in de vroege ochtend een stevig Engels ontbijt met spek, 
worst, gebakken of roerei, gebakken tomaat, witte bonen met tomatensaus. 
 

Maandag 29 mei, na aankomst in Hull werd het historische stadje York bezocht. Op een 
half uur rijden van Edinburgh namen we intrek in het Cairn hotel. 
Een prima 3 sterren hotel in Schotse sfeer. De volgende dag, dinsdag 30 mei werd eerst 
het kasteel van Edinburgh op de top van een vulkanische heuvel bewandeld. 
Het was wel erg druk op het kasteel. Daarna was het tijd voor een bezoek aan de whisky 
proeverij. Er zijn wel meer dan 3000 verschillende soorten whisky’s.  In de middag was 
iedereen vrij voor een rondwandeling met een plattegrond van het centrum van 
Edinburgh in de hand. 

Woensdag 31 mei een rondrit langs Holyrood Palace, het Schotse paleis van Koningin 
Elizabeth, het Schotse parlement, de voormalige Donaldson’s School voor doven (lijkt 
wel een kasteel), de beroemde Firth of Forth Bridge, de eerste stalen brug ter wereld 
gebouwd in 1890.  En tot slot de Fallkirk Wheel, de eerste scheepslift ter wereld. Helaas 



waren we te laat voor rondvaart met de boot en hebben we voor de volgende dag 
geboekt. 

Donderdag 1 juni ervaarden we met een rondvaartboot de scheepslift van Fallkirk 
Wheel.   Een korte stop bij het kasteel van Stirling, de oude hoofdstad van Schotland. In 
de middag een rondtocht met de stoomboot Sir Walter Scott op Loch Katrine in de 
regen.  We namen onze intrek in het uitgestrekte Rob Roy hotel bij het dorpje Aberfoyle. 
Het staat genoteerd als een 2 sterren hotel. Maar voldoet ruim aan een 3 sterren 
hotel.  Met 5 keuzes voor het diner en een uitgebreid ontbijt buffet, een grote bar met 
voldoende zitjes, ruime en nette slaapkamers met douche en toilet.  Vrijdag 2 juni was 
een lange busrit door de prachtige natuur en meren van de Schotse Hooglanden.  We 
deden een korte wandeling, we keken uit op  Loch (meer) Tummel en we bezochten de 
zalm trap bij het stadje Pitlochry.  Zaterdag 3 juni keerden we weer terug richting Hull. 
Onderweg een stop in Edinburgh voor een rondleiding op de Koninklijke Jacht 
Brittannia van Koningin Elizabeth en haar familie. Per nachtboot op de grote “Pride of 
Rotterdam” kwamen we tegen half elf weer bij Dorswedo in Dordrecht aan. 
 

Groep 2 met 30 personen volgt op zaterdag 17 juni a.s. ! 

 

20 nutteloze feitjes over reizen... 

 

Je kent het wel: je leest een artikel en zit meteen met allerlei vragen die anderen 
misschien als nutteloos zouden bestempelen. Hoewel; de kleinste details maken het 
vaak het leukst. Daarom vind je hieronder 20 nutteloze feitjes over reizen. Lees en 
huiver ... 
  
Wist je dat ... mensen al eeuwenlang gebruikmaken van betaalde overnachtingen, maar 
dat het concept 'hotel' eigenlijk pas later is ontstaan? Het is voortgevloeid uit het 
bekende Bed & Breakfast. 
Wist je dat ... Nederland ongeveer 4600 hotels heeft? 

Wist je dat ... reizen een verslavende bezigheid is? Bijna iedereen die reist, geeft aan de 
behoefte te hebben opnieuw te gaan reizen. Hoe meer je reist, hoe vaker je zult willen 
reizen. 
Wist je dat ... de meeste toeristen in Nederland afkomstig zijn uit onze buurlanden, 
namelijk Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België? 

Wist je dat ... de meeste hotels van Nederland eind 20ste, begin 21ste eeuw ontstaan 
zijn? 

Wist je dat ... de gelukkigste mensen ter wereld respectievelijk in Denemarken, 
Noorwegen en Nederland wonen en dit dus geen invloed heeft op onze 
reisbestemmingen? 

Wist je dat ... de Efteling in Nederland met stip op 1 staat als dagattractie? 

Wist je dat ... steeds meer mensen voor een hotel kiezen in plaats van een camping of een 
vakantiehuisje? 

Wist je dat ... Roemenië een erg mooi land is waar, verbazend genoeg, nog maar weinig 
toeristen komen? 

Wist je dat ... het grootste cruiseschip 1,4 miljard dollar als kostprijs heeft maar wel 
ruimte heeft voor meer dan 6000 passagiers en ruim 2000 bemanningsleden? 



Wist je dat ... het vliegtuig het populairste vervoersmiddel is bij lange reizen? 

Wist je dat ... men bij kortere reizen juist vaak de trein neemt? 

Wist je dat ... Nederlanders vaak hagelslag en pindakaas missen wanneer ze in een hotel 
in een ander land ontbijten? 

Wist je dat ... de meest bijzondere hotelkamer in Nederland een wijnvat is? U kunt deze 
vinden in Stavoren. 
Wist je dat ... de Oostzee lang niet zo'n populaire bestemming is als de Middellandse Zee, 
maar even mooi is? 

Wist je dat ... een all-inclusive vakantie uiteindelijk de meest goedkope manier van 
overnachten is? 

Wist je dat ... veel mensen een zwembad een eerste vereiste vinden wanneer zij een 
hotel boeken? 

Wist je dat ... Frankrijk, ondanks dat men er bedroevend Engels spreekt, het land is met 
de meeste toeristen? Fransen staan niet direct bekend als toeschietelijke mensen, maar 
het land zelf heeft ontzettend veel te bieden. 
Wist je dat ... Hotel Adlon Kempinski het bekendste en ook direct het duurste hotel van 
Berlijn is? 

Wist je dat ... een hotel veel mensen het 'echte vakantiegevoel' geeft, al zijn ze maar een 
kilometer of 100 van huis verwijderd? 

Ja, je bent er echt alweer doorheen! Ik hoop dat je genoten hebt van deze nutteloze 
weetjes en dat niets je ervan zal weerhouden om te reizen. Want reizen is het enige wat 
geld kost, maar wat toch rijker maakt! 

  
Bron: hotels.com 

 

Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede reis toe, hopen jullie weer te 
zien! 

 

Informatie over Wesemann Travel <- Nieuw!! 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: Wesemann Travel 
Bekijk ook ons facebookpagina: Wesemann Travel  

Of mail ons:  info@wesemanntravel.com  

 

 

Dit is de Wesemann Travel nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt van activiteiten over alles wat met Wesemann Travel te 
maken heeft. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.wesemanntravel.com 
 
 
Copyright © 2010-2016 Wesemann Travel, All rights reserved. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ooit hebt ingeschreven als geïnteresseerde, belangstellende, 
deelnemer/deelneemster of een relatie bent met Wesemann Travel en of omdat je je hebt ingeschreven voor deze 
nieuwsbrief via onze website. 
 
Ons adres is: 
Wesemann Travel 
Brouwersdijk 4 

http://nl.hotels.com/ho128767/duitsland/berlijn/hotel-adlon-kempinski/
https://nl.hotels.com/articles/ar015643/nutteloze-feiten-reizen-5219/
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_eb67a512c2c747c8901063c087beb498.pdf
http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/
mailto:info@wesemanntravel.com
http://www.wesemanntravel.com/


3314 GR Dordrecht  
 
Uitschrijving ´unsubscribe´ van deze en toekomstige nieuwsbrieven? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*
https://us10.admin.mailchimp.com/templates/*%7Cwww.wesemanntravel.com%7C*

