
  

 

 

Nieuwsbrief Mei 2016 

Beste klant van Wesemann Travel,  
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand mei, vanaf heden houden wij u 
maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, 
reisverhalen en dergelijke. 
 
Veel leesplezier! 

 

WESEMANN TRAVEL INTERNATIONAAL STEEDS MEER BEKEND  

 Wesemann Travel bestaat al 5 jaar en organiseert jaarlijks unieke en 
bijzondere reizen binnen en buiten Europa. 

 Wesemann Travel organiseert reizen voor verschillende doelgroepen. Ook 
komen er doven  uit andere landen naar Nederland Dit is de nieuwe trend. 
Sinds kort is er steeds meer internationale belangstelling voor 
Nederland.  Regelmatig komen er groepen dove Amerikanen, die rondgeleid 
willen worden in Amsterdam. 

 Begin juli komt er een groep dove Spaanse dames naar Nederland om deel te 
nemen aan een fiets & zeiltocht langs de IJsselmeer, de Waddenzee en het 
eiland Terschelling.  De Spaanse dames hebben hun wensen kenbaar gemaakt. 
Wesemann Travel heeft op basis van hun wensen de reis samengesteld. De 
dames worden begeleid door onze reisleiders en assistenten en ook nemen we 
een dove kok mee aan boord. 

 In juni verwelkomen we een groep van ongeveer 30 Amerikanen voor een 
uitgebreide 2 daagse rondleiding in Amsterdam. 

 Het zeilkamp in augustus is al helemaal volgeboekt  Er nemen vrijwel  alleen 
internationaal jongeren deel. 

 Dat is een goede en zeer positieve ontwikkeling. Het (dove) buitenland begint 
Nederland te ontdekken als vakantieland! 

http://www.wesemanntravel.com/
http://www.wesemanntravel.com/
http://info-wt.wix.com/wesmnn#!zeilen/ceez


 
 

 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Mariska Hooghordel, ik ben deeltijd student tolk Nederlandse gebarentaal 
en werk daarnaast al zo'n 25 jaar in de reiswereld.  Sinds vorig jaar werk ik als 
vrijwilliger bij Wesemann Travel. 
 
De Thema reis 2e wereld oorlog roept mooie herinneringen bij mij op: Een aantal jaren 
geleden bracht ik samen met mijn man een bezoek aan Normandië. Onze bedoeling was 
om de invasiestranden te bezoeken en zo te zien hoe de bevrijding van ons mooie 
Nederland daar in gang is gezet. 
 
Natuurlijk ken je de verhalen van opa's en oma's 
en zie je de mannen van toen bij de herdenking op 4 mei maar ter plaatse besef je pas 
echt wat er allemaal is gebeurd destijds. 
 
Zeer indrukwekkend vond ik de begraafplaatsen met een zee van witte kruizen, allemaal 
met naam en geboortedata, dan zie je pas ook  hoe jong de soldaten waren, vaak 18, 19, 
20. 
 
In de vele musea komt het tot leven door foto's en verhalen. 
Ook bij de stranden kijk je je ogen uit, deze jonge jongens moesten in vijandig gebied aan 
land en hoge kliffen beklimmen. 
 
Dit samen met het prachtige landschap van Normandië, de leuke dorpjes, het heerlijke 
eten en de sprookjesachtige Mont Saint Michel maakt dat ik iedereen kan aanraden om 
met onze thema reis mee te gaan. 
 
Bon Voyage! 

 

Israël en Palestina 

 



 In juni organiseren wij een reis voor dove Amerikanen naar Israël en Palestina. De reis 
wordt georganiseerd door lokale dove Israëliërs en Palestijnen. Het is een prachtige 
samenwerking! Eind 2016 en in de loop van 2017 bieden wij meer reizen naar deze 
bestemming. 
 
Houd onze website in de gaten! 
 

 
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 
Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Israël/Palestina 
2016 

 

 

http://info-wt.wix.com/wesmnn#!blank/urbeq
http://info-wt.wix.com/wesmnn#!blank/urbeq


Tanzania & Zanzibar Reis 

 

 
 
Aankomende zomer in de periode van 21 juli tot en met 21 augustus, net als vaker, 
waarmee Wesemann Travel begon, gaan we naar Tanzania/Zanzibar! Het is een prachtig 
en ontembaar natuurgebied, die niet door de mens is gemaakt, maar door de natuur 
gecreëerd, met veel dieren die er leven, het is een heel grote 'dierentuin' en wij zijn maar 
met een klein groepje mensen, het lijkt haast wel een omgekeerde wereld met een 
dierentuin in Nederland. 
 
We bezoeken ook de natuurgebieden als Mikumipark, het ongerepte Ruaha National 
Park en natuurlijk het Udzungwa park. In die parken kun je ook overnachten, je begeven 
tussen de dieren. Nog spannender is een safaritoer met een defender-jeep of zelfs het 
maken van een 
safari-wandeling! Het is een heel prachtige ervaring. Je ervaart heel veel rust en vrede, 
zo dichtbij de natuur, je realiseert daar dan pas echt, wat je mist! We kunnen namelijk 
niet zonder de natuur, zo prachtig is het!! Dit moet je echt eens in je leven mee maken!! 
  
Natuurlijk gaan we niet alleen de safari doen, we bezoeken ook de 
dovengemeenschappen in Tanzania en Zanzibar. Zelfs dovenscholen gaan we ook 
bezoeken, het is een prachtige ervaring om te zien hoe zij leven, een schril contrast met 
hoe wij in Nederland leven!  Je hoort daar veel interessante verhalen van mensen over 
hoe zij leven, we vergelijken die dingen met die van Nederland en dan staan wij allemaal 
ervan op te kijken.  En dat is nog lang niet alles, wil je meer weten? Kom en ontdek het 
tijdens de reis!! 
Ook in vergelijking met wat wij hier in Nederland op school hebben, hebben zij wel hard 
behoefte aan lesmateriaal voor de kinderen want die ontbreekt namelijk. 
  
Na al die indrukken onderweg gaan we ook heerlijk zwemmen, duiken en zeilen in de 
laatste dagen voordat we naar huis gaan!! 
Graag wil Wesemann Travel deze reis elk jaar blijven voortzetten!  



 
  
Op zondag 22 mei 2016, 15:00 houdt Maaike Ferf Jentink haar presentatie over de reis 
naar: 
                                                   Tanzania en Zanzibar!! Interesse?? Wees van harte welkom!  
                                                   Waar: op kantoor in Houten 
  
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 
Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Tanzania & 
Zanzibar 2016 

 

Zeilkamp 
 

 

 
Aankomend augustus (22-28), gaan we weer, net als in 2014, heerlijk varen met 24 
deelnemers aan boord, de meeste deelnemers komen uit Europa, uit allerlei landen als 
Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Engeland, het is een bijzonder ervaring 
om bij elkaar te zijn, verschillende talen en toch elkaar begrijpen door gebarentaal te 
gebruiken! 
  
Op 22 augustus zullen wij vanuit Enkhuizen vertrekken en de wind volgen, afhankelijk 
van de wind volgen we het IJsselmeer en de Waddenzee, we volgen de route die ons zal 
leiden naar de pittoreske plaatsen als Medemblik, Hoorn, Volendam . Zelfs Terschelling 
staat op onze lijst. 
Daar kunnen we blowkarten, uitgaan of wandelingen gaan maken, kibbeling eten is een 
must! 
  
Onderweg zullen we de zeilen samen hijsen, ook het roer houden we vast, begeleid door 
de professionele bemanning! Onderweg zien we andere zeilschepen langs zeilen, de 
eilanden en zelfs de zeehonden. 

http://info-wt.wix.com/wesmnn#!blank/r60jh
http://info-wt.wix.com/wesmnn#!blank/r60jh


  
Ook het getijdenverschil (eb-vloed) is zo sterk dat er grote stukken van de zeebodem 
droog komen te staan, waardoor het schip droogvalt en je ervan af kunt stappen en 
rondlopen! Dat doet vooral de Europese deelnemers zo bijzonder verbazen en het is een 
mooie ervaring voor ze, dat je zowat met blote voeten erop kunt lopen en het 
drooggelegde eilandje kunt verkennen. Zelfs zwemmen of bijzondere vissen langs zien 
zwemmen of dieren als krabben erop zien lopen! Het is een bijzondere ervaring om het 
te mogen meemaken! 
  
Mocht je de boot missen? Geen zorgen! Graag zien we je volgend jaar weer! 

 

WO2 Themareis: 
De invasiestranden 1944 van Normandië 

17 t/m 23 september 2016 
 

 
Wesemann Travel organiseert een 7 daagse busreis naar de Invasiestranden 1944 van 
Normandië. Van 17 tot en met 23 september 2016. 
  
De landing op 6 juni 1944 door de Amerikaanse, Engelse en Canadese soldaten was het 
begin van de bevrijding van Nederland en Europa. Nederland werd op 5 mei bevrijd en 
op 7 mei was de oorlog in Europa voorbij. 
 
Naast de invasiestranden zal ook het wereldberoemde eiland Mont St. Michel bezocht 
worden en het zeeroversstadje St. Malo. We gaan langs de mooie badplaatsen van de 



Normandische kust en proeven we de Bénédictine, een door monniken gebrouwen 
likeur. 
Het is een unieke en goed verzorgde reis met ontbijt en diner en we verblijven 7 dagen 
lang in hotel Crocus nabij het stadje Caen. 
  
Het is voor het eerst, dat Wesemann Travel een dergelijke thema reis aanbiedt.  We 
hopen, dat het aanslaat bij de jongeren en bij de ouderen, die de Tweede Wereldoorlog 
nog hebben meegemaakt. 
  
Gedurende de reis en verblijf zal er bij gelegenheid stilgestaan worden bij de 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. 
  
Deze reis wordt in samenwerking met Dorswedo uitgevoerd.  
De inschrijving is heden geopend. En sluit 1 juni a.s.   
De prijs voor deze reis is slecht 525 euro p.p. incl. hotel met ontbijt & diner. 
  
Voor de deelnemers die slecht ter been zijn of snel vermoeid zijn, zullen (opvouwbare) 
rolstoelen meegenomen worden. 
  
Uw reisleiders zijn Ko ter Linden en Michael Kempen en uw tolken zijn Sebastiaan 
Boogaard en Alice Zwaal.   Aanmelden voor de reis kan tot 1 juni a.s. 
  
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 
Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: WO2 Themareis: 
de invasiestranden 1944 van Normandië  

 

Mexico 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit jaar trekken we ook door naar Zuid-Amerika, we gaan op reis naar Yucatán 
in het Zuid-Oosten van Mexico, gelegen tussen de mooie stranden van de Golf van 
Mexico, de Straat van Yucatán en de Caribische Zee. 
Het gebied van Yucatán wordt ook wel het “Peninsular Maya” genoemd, van oudsher 

http://info-wt.wix.com/wesmnn#!tweede-wereldoorlog/xt1zy
http://info-wt.wix.com/wesmnn#!tweede-wereldoorlog/xt1zy


bewoond door de Maya indianen. 
  
We maken kennis met de dovengemeenschap, die ook deel is van de Mayacultuur en hun 
eigen gebarentaal hebben ontwikkeld. 
Zij geven ons een blik in hun gemeenschap en laten ons de gebarentaal zien, geven een 
kookworkshop en nemen ons een dagje mee naar de Jungle. Daarnaast ontdekken we 
zelf  historische plaatsen, Maya’s architectuur en ontspannen we aan de mooie stranden. 
  
We hebben twee reizen voor Mexico!                      
zomervakantie:       17-3 augustus, je kunt je voor de zomer tot 1 juni aanmelden. 
                                                           Zie voor het aanmeldingsformulier op de website. 
Januari 2017:           4-21 januari, hiervoor komt een informatieavond. Wanneer?  
                                                           Vrijdag 24 juni om 19:30 
                                                           Waar: op kantoor in Houten 
                                                           Wees van harte welkom! 
  
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 
Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Mexico & 
Yucatan 
 

 

Nieuwtje uit Nepal: 
 

 
  
Wisten jullie al dat er 60 Nepalese doven zijn getraind om te gaan werken in een 
gebarenrestaurant in Kathmandu? Er zijn nu 3 locaties in de hoofdstad van Nepal waar 
je in gebarentaal bediend wordt! 
  

http://info-wt.wix.com/wesmnn#!mexico/g5624
http://info-wt.wix.com/wesmnn#!mexico/g5624


Voor 2017 plant Wesemann Travel een reis naar Nepal, dus houdt de website in de 
gaten, en dan gaan we momo's of dhalbat eten in één van de gebaren-restaurants! 

 
  
Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede maand toe en natuurlijk 
hopen we jullie te zien op een van de informatieavonden. 

 

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 
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