
  

 

 
 

 

Nieuwsbrief September 2016 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand september. Vanaf heden houden wij 

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

reisverhalen en dergelijke. 

 

Veel leesplezier!! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 Even voorstellen 
 Zeilkamp Internationale groep 
 Planning reizen 2017 
 Verhuisbericht 
 100 jaar Schiphol 
 Wesemann Travel organiseert een Reiscafé op het Mutesounds festival op 15 

oktober in Den Haag 

 

Effe voorstellen, een van onze medewerkers: 
 
Hallo, 
 Mijn naam is Jos Wesemann en ik ben 34 
jaar oud. Ongeveer zes jaar geleden heb ik 
Wesemann Travel opgericht. Het begon echt 
als een hobby, ik was geïnspireerd geraakt 
door een reis die ik maakte naar Tanzania 
met mijn vader en broer in 2010. Ik ben een 
kind van dove ouders en opgegroeid met 
Gebarentaal en Dovencultuur.  
 

http://www.wesemanntravel.com/


Maar pas toen ik die reis maakte en in Tanzania in contact kwam met lokale doven 
kwam ik er achter wat de echte betekenis is van Dovencultuur, en hoe makkelijk je via 
Gebarentaal contact kan leggen met andere culturen. Ik realiseerde me dat doofheid niet 
alleen maar een handicap is, maar dat het ook een kracht kan zijn. Via Dovencultuur en 
door het gebruiken van Gebarentaal kan je reiservaringen opdoen die in de horende 
wereld zo goed als onbereikbaar zijn. Vanuit die inspiratie ben ik reizen gaan 
organiseren. 
 
Eerst naar Tanzania, later naar Israël/Palestina, Rusland en Mongolië, IJsland, Ethiopie, 
Stedentrips naar Parijs en Londen, en nog veel meer. Inmiddels is het geen hobby meer 
en neemt het de vorm aan van een serieus bedrijf. Er werken nu maar liefst acht mensen 
bij Wesemann Travel en we zijn druk bezig het reisaanbod uit te breiden.  
  
Ik woon zelf inmiddels niet meer in Nederland, maar in Ethiopie in Oost-Afrika. Dat land 
heeft mijn hart gestolen. Ik hou me naast het organiseren van reizen voor doven én 
horenden, ook bezig met ontwikkelingswerk. Ook daar merk ik dat de kracht van 
Dovencultuur en Gebarentaal het verschil kan maken. Dat is ook waar we ons meer op 
gaan richten. Naast vakantiereizen willen we ons de komende jaren meer gaan 
specialiseren in het begeleiden van ontwikkelingswerk en het bieden van mogelijkheden 
tot vrijwilligerswerk en stageplaatsen in het buitenland voor doven en 
gebarentaalvaardige reizigers.  
  
Het is vaak moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld, maar doofheid is geen handicap! 
Het is in de eerste plaats een manier van leven. De dovengemeenschap een is een groep 
mensen met een eigen taal, cultuur, omgangsvormen, humor, sociale netwerken, etc. 
Vanuit die inspiratie organiseren wij reizen en projecten, en hopelijk blijven we dat nog 
lang doen! 

 

 

Internationale zeilkamp augustus 2016 



De laatste week van augustus ging onze zeilweek van start. Dit jaar organiseerden wij 
voor de tweede keer een avontuurlijke zeilweek. Onze internationale groep heeft samen 
met Splinter en Pieter een week gezeild over het IJsselmeer en de Waddenzee, zonder 
twijfel een van de mooiste natuurgebieden van West-Europa. 
 
Dit jaar deden er 24 dove deelnemers uit 9 
verschillende landen mee! Het weer was 
geweldig, warm en zonnig en gelukkig ook nog 
een paar dagen met goede wind. De groep heeft 
genoten van Makkum, Medemblik, het 
droogvallen van de Waddenzee, een mini zeil 
cursus op weg naar Terschelling en veel mooie 
zonsondergangen.  
 
Enkele reacties van de deelnemers op social 
media: Wonderful week#Fantastic Week# had good times# Gaaf# miss you already# 
 
Zie ook ons facebookpagina/instagram #Deafsailcamp2016 

 

 

 
 



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

 

http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/


 

 

 

100 jaar Schiphol  

Amsterdam en het Stadsarchief vieren 100 jaar Schiphol. De fototentoonstelling toont de 

mooiste foto’s uit het archief van Schiphol en een adembenemende digitale animatie 

Schiphol 1916-2016. Op het modderige veld in de Haarlemmermeerpolder landden in 

1916 de eerste militaire vliegtuigen, vier jaar later werden de eerste passagiers 

verwelkomd. Inmiddels ontvangt onze nationale luchthaven 60 miljoen passagiers per 

jaar. 

 

 



Schiphol mag zich vanaf deze maand overigens Koninklijk noemen, zo werd vorige week 

bekend. De luchthaven verwacht dit jaar een recordaantal van 63 miljoen passagiers en 

wil op den duur nog verder groeien naar 80 miljoen reizigers. Hiertoe zijn fikse 

investeringen in infrastructuur nodig, zei topman Jos Nijhuis vrijdag. 

 

 

 

Haltentoonstelling en animatie over de geschiedenis van de luchthaven, 9 september - 

27 november 2016. 

Bron: Schiphol 

 

Reiscafé Mutesounds 
 
Op 15 oktober laat MuteSounds haar festivalbezoekers weer zien, voelen en beleven. 
Voor vele doven en slechthorenden is MuteSounds elk jaar weer bijzonder, omdat de 
organisatie er voor zorgt dat het festival door hen optimaal kan worden beleefd. Voor 
horenden is MuteSounds ook een unieke ervaring, omdat álle zintuigen worden 
geprikkeld. 

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/100-jaar-schiphol?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Schiphol&gclid=CMHQ_IPJns8CFUlmGwod67gHNQ
http://www.schiphol.nl/Reizigers/OpSchiphol/100Jaar/TravellingInStyle.htm


 
Dit jaar vindt het gratis festival plaats op 15 oktober op de Pier in Scheveningen, en 
Wesemann Travel is ook aanwezig! Wij organiseren een doorlopend reiscafé op de pier. 
Je kan bij ons terecht voor een hapje en een drankje, en natuurlijk om meer te weten te 
komen over onze reisbestemmingen en reisprogramma’s. We hebben ook een speeddate 
corner waar je kan speeddaten met dove mensen uit verschillende landen. Zij vertellen 
over hun activiteiten en de reisprogramma’s. Verder zijn er vele andere toegankelijke 
activiteiten voor doven en slechthorenden, en s’ avonds is er een groot gratis feest!  

 
We hopen je daar te zien!! 

 

 

 

Verhuisbericht! 
 
Met ingang van 1 september is het kantoor van Wesemann Travel verhuisd naar 
Dordrecht. Daar zal Wesemann Travel in ieder geval tot het einde van dit jaar hun 
activiteiten voortzetten. Zij delen daar de locatie met onder meer Dorswedo. Voortaan 
kunt u daar terecht voor informatie bijeenkomsten, persoonlijke ontmoetingen met ons 
team, vergaderingen, presentaties, etc. Let op: bezoek alleen op afspraak! 
 
Het nieuwe adres is: 
 
Wesemann Travel  
Brouwersdijk 4 
3314 GR  Dordrecht 
 
Hou onze nieuwsbrief, Facebook en website in de gaten voor activiteiten op onze nieuwe 
locatie 



 

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 

 

 

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. 
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