
  

 

 
 

Nieuwsbrief November 2016 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november 2016. Wij houden u 

maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, 

reisverhalen en dergelijke. 

 

Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 Even voorstellen 
 Verslag Normandië Reis 
 Verslag MuteSounds 
 Workshop Reisbegeleiders  
 Hardloop Reis Ethiopië  
 Presentatie bij Swedoro 24 november

 

Effe voorstellen, een van onze medewerkers:  

Beste lezers, 
  
Aan mij de beurt om mij voor 
te stellen, Mariken van Bergen, 
50 jaar en ik woon in Utrecht.  
2 jaar geleden werd ik 
gevraagd om het team van 
Wesemann Travel te 
versterken omdat Jos 
Wesemann steeds vaker naar 
Ethiopië ging. Voor mij was dit een kans om een paar richtingen, waar mijn 
hart naar uitgaat, te combineren. Mijn hart voor de dovengemeenschap kreeg 
ik -als horende- op mijn 18e jaar, toen volgde ik een theater week bij Jean 

http://www.wesemanntravel.com/


Couprie in Bakkeveen. Toen heb ik enorm genoten en ik ben altijd betrokken 
gebleven bij de dovengemeenschap. 
 
 Als ik niet in Nederland was, dan zocht ik de dovengemeenschap op in het 
buitenland. Ik heb een jaar in Bordeaux, Frankrijk gewerkt op het 
doveninstituut INJF en vrijwilligerswerk gedaan op een dovenschool vlakbij 
Bombay, India, en in Kathmandu, Nepal. 
 
Bij Wesemann Travel ben ik met de coördinatie van het kernteam begonnen. 
Nu is er versterking gekomen van Ko ter Linden en ga ik wat meer naar de 
achtergrond. Ik blijf verantwoordelijk voor het verzorgen van 
reisprogramma's, op dit moment Mexico en Nepal. Tevens ga ik volgend jaar 
actief aan de slag met projecten voor doven in het buitenland. Wij hopen bij 
Wesemann Travel dat ook de verre bestemmingen jullie harten gaan bereiken. 
In Nepal en Mexico leven hele lieve mensen en ze zijn klaar om jullie te 
verwelkomen. Beide reisprogramma's zijn klaar, ik ben net terug uit Mexico en 
verbleef daar in een heel klein dorpje waar 70 dove mensen wonen en waar 
gebaren heel normaal is. Zij zijn zelf voorzienend, leven zoals vroeger en ze 
willen jullie (doven uit andere landen) laten zien hoe zij leven. Het was in elk 
geval mijn eerste nacht dat ik in een hangmat sliep!! 
 
Dit is ook meteen een mooi voorbeeld van het UNIEKE van Wesemann Travel; 
je komt op plekken waar je anders niet komt. Ik houd van deze uniciteit en van 
de weidsheid die ik voel als ik ga reizen. Het brengt mij dicht bij het leven in 
z'n schoonheid door en van alle mooie plaatsen op aarde. 
 
Dit wens ik iedereen toe!!  Naast het ontwikkelen van reizen ben ik lid van de 
DEAF -BLIND CULTURE TRAVEL GROUP. Zie dus ook nu weer het nieuwe 
aanbod van Wesemann Travel, geniet van alle verhalen en tot ziens op reis! 

 
 

Verslag Normandië Reis 
 
In September is een groep van 30 deelnemers vertrokken voor een  geslaagde reis naar 
de invasiestranden van 6 juni 1944 in Normandië. 
Op zondagochtend werd de schilderachtige havenstad Honfleur bezocht, 
in de middag het kustplaatsje Étretat met de steile krijtrotsen en weids uitzicht over de 
zee 
en tot slot naar het stadje Fécamp, waar de wereldberoemde DOM Bénédictine likeur 
gemaakt wordt. 
Maandag naar Bayeux, de eerste bevrijde stad van Frankrijk. Een groep van 14 personen 
bracht een bezoek aan het beroemde wandkleed van Bayeux, dat de slag van Hastings 
als een stripverhaal uitbeeldt. Begin van de middag voerde de bus ons naar de streek 
van de appelcider (Route de Cidre) en in de latere middag vrije tijd in de stad Caen. 
  
Dinsdag was de 1e dag van de invasiestranden met gids Marijke Magny-de Kleer. Een 



goede bekende voor de oudere Nederlanders onder ons.  Bezocht werden de volgende 
plaatsen en bezienswaardigheden: de Duitse begraafplaats bij La Cambe, St. Mère Eglise 
met de parachutist hangend aan de kerktoren, het Airborne museum, het strandgebied 
Utah Beach, waar de Amerikanen als eerste aan land kwamen, Pointe du Hoc, een soort 
klif, 
die door 225 Amerikaanse Rangers bestormd en veroverd werd, de Amerikaanse 
begraafplaats bij Omaha Beach, waar bijna 10.000 Amerikaanse soldaten begraven 
liggen, een zee van witte kruizen op een goed onderhouden groen grasveld. Tot slot het 
nieuwe Overlord museum vlakbij Omaha Beach. 
  
Woensdag was dag 2 van de invasiestranden met een bezoek aan de Duitse batterij van 
Merville (een verzameling bunkers en kanonnen). 
Daar stond ook een oude Dakota uit de jaren veertig, die ze in Bosnië gevonden 
hadden.  Een groep vrijwilligers werkte 8 jaar lang aan het in elkaar zetten van het 
vliegtuig.  De volgende stop was de Pegasus brug bij Benouville, die in de invasienacht 
veroverd werd door een Engelse commandogroep van John Howard, aangevoerd via 
zweefvliegtuigen (bekend uit de film de Langste Dag van 1962). Door een ongelukje met 
1 van de reizigers (kwam op de Pegasus brug ten val en liep een hoofdwond op, die 
gehecht moest worden) 
moesten een paar programma onderdelen vervallen worden. De kunstmatige haven van 
Arromanches namen we in ogenschouw. Vooraf werd de indrukwekkende 360 graden 
film van de invasie bekeken. 
  
Donderdagochtend stond de beroemde Mont St. Michel op het programma, na een 
heerlijke (warme) lunch in een Frans dorpje bezochten we het Piratenstadje St. Malo.  
 
Al met al een geslaagde en succesvolle week vol indrukken en voor herhaling vatbaar 
voor nieuwe groepen belangstellenden. 
 

 

 



Reiscafé Wesemann Travel  
Mutesounds Festival Pier Scheveningen  

Natuurlijk was Wesemann Travel ook aanwezig op het Mutesounds Festival in 
Scheveningen. Ons Reiscafé werd van 13.00 tot 19.00 uur actief bemand door Ko ter 
Linden, Meyad Sarsour, die speciaal uit Berlijn was overgevlogen, Monique van Duijnen 
en Sandra van der Pijl. 
De stand was duidelijk herkenbaar met vlaggen van diverse landen, met banners en een 
hoge tafel met flyers en reisbrochures, hierdoor wisten velen van jullie ons te vinden. 
We stonden in het midden van de Pier opgesteld en waren erg blij met de grote toeloop 
en belangstelling. 
Jos Wesemann was ook present en begeleidde gasten uit Ethiopië en collega ‘s van Respo 
International, Dires en TEX. 

 

 
 

 

 
 
 



Workshop Reisbegeleiders 
 

 
Omdat Wesemann Travel het belangrijk vindt om professionele reisbegeleiders in huis 
te hebben, en op te leiden werd op vrijdag 1 oktober en dinsdag 18 oktober werd bij 
Wesemann Travel de  workshop voor reisbegeleiders gehouden. Ondanks het feit dat 
onze reisbegeleiders al uitstekend hun werk doen, is het altijd goed om bij- en na te 
scholen. 
De ene keer was Jos Wesemann de docent en de andere keer werd de training door Ko 
ter Linden gegeven. 
Aan de workshop hebben deelgenomen: Michael Kempen, Splinter van Schagen, Nirosha 
Boer, Maaike Ferf Jentink, Monique van Duijnen en Sandra van der Pijl. 
Het was een goede, nuttige workshop met praktijksituaties en rollenspelen en zal 
jaarlijks herhaald worden. 

 

Hardloop Reis Ethiopië 

Ethiopië staat onder meer bekend als het land waar vele hardlopers vandaan komen. 
In   november 2016 bieden wij een bijzondere reis aan gericht op het thema hardlopen. 
De reis begint in Addis Ababa waar we kennis maken met de stad, de maatschappelijke 
projecten waar wij bij betrokken zijn, en de unieke Ethiopische hardloopcultuur. Daarna 
trekken we het zuiden van Ethiopië in. We bezoeken onder andere Bekoji, een dorpje 
waar veel beroemde hardlopers vandaan komen. Er komen bijna nooit toeristen hier, 
een unieke ervaring. Verder verkennen we spectaculaire natuurgebieden zoals de Bale 
Mountains en het meer van Hawassa. De reis wordt afgesloten met deelname aan de 
Great Ethiopian Run, een hardloopevenement van 10 km in de hoofdstad Addis Ababa. 
Het is de grootste hardlooprace van Afrika en ook een leuk cultureel feest. De 
hardloopreis duurt 11 dagen en het is mogelijk om de reis nog te verlengen met een 
bezoek aan een ander deel van Ethiopië. En HEEL BIJZONDER is dat de beroemde 
marathon loopster Silvana Dell'Era met ons mee gaat. Voor details zie onze website: 



http://www.meetanotherworld.com/ 
 

 

Presentatie bij Swedoro 24 november 

 
 
 



 

Verhalen van dove reizigers 

Verhalen vertellen over  jouw reizen die je hebt meegemaakt, een backpackreis, rondreis 
door Australië of waar dan ook, lijkt je dat leuk om te delen met andere lezers, dan kan 
zeker! 

Stuur je verhaal maar op naar info@wesemanntravel.com. Dan plaatsen we die in 
nieuwsbrief. 

 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: Wesemann Travel 
Bekijk ook ons facebookpagina: Wesemann Travel  
Of mail ons:  info@wesemanntravel.com  
 

 

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

 

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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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je ooit hebt ingeschreven als geïnteresseerde, belangstellende, 
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Ons adres is: 

info@wesemanntravel.com 

Wesemann Travel 

Brouwersdijk 4 
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