
  

 

 
 

Nieuwsbrief Juni 2016 

 

Beste volger van Wesemann Travel, 

 

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand juni. 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  

 Onze reisleider en oprichter Jos Wesemann is op dit ogenblik in 
Israël/Palestina voor ontvangst en rondleiding van een groep Amerikanen. 

 Stedentrip Barcelona, Werner met zijn boeiend verhaal, zie nieuwsbrief? 
 Er is een gids speciaal voor de Normandië reis naar de invasiestranden van 

1944. Dat is mevrouw Marijke Magny, is horend maar is wel de zuster van 
mevrouw Joke Bloem-de Kleer (doof) en van Gert-Jan de Kleer (doof, middels 
overleden en in de jaren 80 en 90 een bekende striptekenaar). Michael 
Kempen gaat mee als gids voor de overige plaatsen en bezienswaardigheden 
zoals het wereldberoemde eiland Mont St. Michel. Meer informatie over deze 
reis vindt u verderop  in deze nieuwsbrief. 

 Hoe voorkomt u identiteitsfraude bij gebruik van uw paspoort? Meer daarover 
vindt u in deze nieuwsbrief. 

 In de periode oktober - december 2016 biedt Wesemann Travel een unieke 
pilot traject op waarin je stageplaats, vrijwilligerswerk mag gaan doen in 
Ethiopië. Meer weten? Lees de nieuwsbrief.

 

Het team van Wesemann Travel is versterkt door een nieuwe medewerkster. 
 
Via deze weg stel ik me aan u voor: 
Ik ben Sandra van der Pijl, sinds 10 jaar werkzaam als 
vrijwilligster bij de Stichting Dorswedo in Dordrecht. De eerste 9 
jaar als secretariaat medewerkster en vanaf maart 2015 als PR. 
Dat is me tot heden goed bevallen. 

http://www.wesemanntravel.com/


  
Kort geleden werd mij gevraagd om het team van Wesemann Travel te komen 
versterken. Vanaf april 2016 ben ik een nieuw gezicht binnen Wesemann Travel. 
  
Ik heb veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan in dit vrijwilligerswerk met 
voldoende afwisseling. Met mijn administratieve werkervaring wil ik mij met veel 
plezier voor Wesemann Travel in zetten. 
  
Misschien kan ik dit in de toekomst als ik een betaalde baan heb gevonden blijven 
combineren.

 

Mexico 
 
Volgend jaar trekken we ook door naar Midden-Amerika, we gaan op reis naar Yucatán 
in het Zuidoosten van Mexico, gelegen tussen de mooie stranden van de Golf van Mexico, 
de Straat van Yucatán en de 
Caribische Zee. 
 
Wil je meer weten over 
deze reis naar Mexico, van 
4 t/m 21 januari 2017?   
  
Wees welkom op de info 
bijeenkomst op 
vrijdagavond 24 juni 
a.s.  Aanvang: 19.30 uur. 
 
Locatie: Wesemann Travel, 
Via Horta 50, Houten.  
Op 2 minuten lopen van het 
station Houten Castellum. 
 
 
 
 
 
 
       
Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com 
Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website: Mexico & 
Yucatan

 
 
 
 

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


Zin in grote uitdaging? 
  

Ben jij doof en/of gebarentaal vaardig? Ben jij geïnteresseerd om 2-3 maanden 

vrijwilligerswerk te doen in Ethiopië in de periode oktober - december 2016? Wij 

hebben concrete stageplaatsen en vrijwilligerswerk voor deze periode, georganiseerd in 

directe samenwerking met de lokale dovengemeenschap. Onder ander een unieke pilot 

traject gericht op ondernemerschap en werkgelegenheid.  Interesse? Belangstelling? 

 

 
 

Neem contact op met Jos@wesemanntravel.com voor meer informatie 

 

Geslaagde 8 daagse busreis naar keizerlijk Wenen & 

de Gouden Stad Praag 

Een groep van 33 deelnemers incl. reisleiders & tolken nam deel aan de 8-daagse busreis 

naar Wenen en Praag. 

 

 
 

De heenreis op vrijdag 13 mei verliep moeizaam door slecht weer (forse slagregens en 

hagel) en files in Duitsland. Gevolg een zeer late aankomst bij het hotel in Zuid-Duitsland 

om 22.00 uur. De volgende dag, zaterdag 14 mei, weer vroeg op en ging de reis naar het 

plaatsje Melk aan de Donau rivier. Een schitterend klooster werd bezocht, rondgeleid 

door een gids. Daarna was het tijd voor een mooie en zonnige boottocht over de rivier de 

Donau naar het plaatsje Krems. Tegen de avond aankomst bij het hotel Wienerwaldhof, 

op 30 km van Wenen. Het was een typisch Oostenrijks hotel met ruime en schone 

slaapkamers en badkamers. Het ontbijt was uitstekend, zo ook het diner ‘s-

avonds.  Zondag 15 mei werd de stad Wenen voor het eerst bezocht en natuurlijk ook de 

heerlijke koffie of cappucino met de bekende apfelstrüdel. Maandagochtend 16 mei 

reden we met de bus richting slot Mayerling, waar kroonprins Rudolf (zoon van keizerin 

Sissi) en zijn geliefde Marie Vetsera tragisch om het leven zijn gekomen. 

 

mailto:Jos@wesemanntravel.com


 

Na Mayerling richting de Seegrotte, door lange smalle en donkere gangen naar het 

onderaardse meer voor een boottocht.  De lunch werd genuttigd bij klooster 

Heiligenkreuz. Je kon daar een enorme kloostergebak krijgen van wel 1000 calorieën. De 

middag werd gebruikt met een rondleiding door het centrum van Wenen met gids 

Michael. Een andere groep ging naar het wereldberoemde Prater.  Dinsdag 17 mei 

vertrok het gezelschap naar Praag. Met een gids werd de benedenstad van Praag met de 

beroemde klok bezocht. Tegen de avond namen we ons intrek in hotel Globus in Praag. 

Een hotel in de jaren 80 stijl. Iets minder dan Wienerwaldhof maar goed genoeg voor 3 

dagen. 

 
 

Woensdag 18 mei stond een rondrit door het Boheems paradijs op het programma. 

Steile bergen en nauwe doorgangen werden er beklommen. En het schilderachtige 

stadje Jicin werd bezocht. In de avond een lichttour door de stad Praag. 

De volgende dag (donderdag 19 mei) een rondleiding met een gids door de bovenstad 

van Praag, de zogeheten Praagse Burcht. Een verzameling grote statige gebouwen en 

prachtige kerken.  Het was heel druk met toeristen en schitterend zonnig weer.   De 

Karelsbrug, een beroemde voetgangersbrug, die de boven- en benedenstad van Praag 

verbindt, werd bewandeld. 

 

‘s-Avonds (de laatste avond) was het tijd voor een aantal optreden 

en toneelstukjes vanwege de verjaardag van Jean Couprie. 

 

Vrijdagochtend 20 mei al om 06.00 uur aan de ontbijt met daarna 

een lange busreis van ruim 800 km naar Nederland. Onderweg 

opnieuw enorme files door ongelukken en via secundaire wegen en 

door het gezamenlijk afscheidsdiner over te slaan kwam het 

reisgezelschap tijdig om 22.45 uur in Dordecht bij Dorswedo aan. 

  

Bron:Dorswedo 

 
 
 

 
 
 

http://www.dorswedo.nl/


17 t/m 23 september 2016 

De invasiestranden 1944 van Normandië 
 

Wesemann Travel samen met Dorswedo organiseert een 7 daagse busreis naar de 

Invasiestranden 1944 van Normandië. Van 17 tot en met 23 september 2016. 

 

Speciaal voor de invasiestranden 1944 hebben we een ervaren gids. Dat is mevrouw 

Magny. Is horend, maar is wel de zuster van mevrouw Joke Bloem-de Kleer (doof) en van 

Gert-Jan de Kleer (doof, middels overleden en in de jaren '80 en '90 een bekende 

striptekenaar). Verder gaat Michael Kempen mee als gids voor de overige plaatsen en 

bezienswaardigheden zoals het wereldberoemde eiland Mont St. Michel. 

 

Uw reisleiders zijn Ko ter Linden en Michael Kempen en tolken zijn Alice Zwaal en 

Nicole Wetzels. 

 

We hebben inmiddels al een groep van 30 deelnemers en er zijn nog enkele plaatsen 

vrij!! Als u ook belangstelling heeft om mee te gaan, bent u van harte welkom, u kunt u 

daarvoor nog opgeven bij :info@wesemanntravel.com of bij reis@dorswedo.nl 

  

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden van de website :WO2 

ormandiëThemareis: de invasiestranden 1944 van N 

 

 

 
 
 
 
 

http://info-wt.wix.com/wesmnn#%21tweede-wereldoorlog/xt1zy
http://info-wt.wix.com/wesmnn#%21tweede-wereldoorlog/xt1zy
http://info-wt.wix.com/wesmnn#%21tweede-wereldoorlog/xt1zy


Paspoortgebruik tijdens vakantie: 
 

5 Tips: Zo Voorkom Je Identiteitsfraude Op Vakantie 

Je komt deze zomer aan op je vakantieadres, en het eerste wat de receptioniste doet is 

naar je paspoort vragen. Ze wil jouw identiteitsbewijs kopiëren of even achterhouden en 

later de  gegevens noteren. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar de kans op 

identiteitsfraude is groot. Ook dit jaar waarschuwt de ANWB weer voor fraude en raden 

ze aan om je paspoort 

Wat moet je doen als de baliemedewerker er toch op staat dat je jouw gegevens afgeeft? 

Wij hebben een vijf tips voor je om ervoor te zorgen dat je identiteitsfraude tegen kan 

gaan en gewoon kunt genieten van je vakantie! 

 

Tip 1: de situatie uitleggen 

Leg rustig en beleefd uit waarom je liever je paspoort niet afgeeft en niet wilt dat de 

camping of het hotel je paspoort in handen krijgt. Om in drukke periodes zoveel 

mogelijk vakantiegangers te helpen, kan het voorkomen dat er wordt gevraagd of ze 

jouw paspoort of identiteitsbewijs een tijdje mogen houden om later je gegevens te 

noteren. 

Wat dan? Geef aan dat je, zeker in het buitenland, ten alle tijden je paspoort bij je moet 

hebben om jezelf te identificeren, dus dat het niet handig is dat hij bij de receptie blijft 

liggen. Ook al is het maar voor één dag of een aantal uur. 

 

Tip 2: gegevens overschrijven 

Natuurlijk heeft de medewerker nog steeds jouw gegevens nodig. Je kunt aanbieden dat 

ze alleen de benodigde informatie mogen overschrijven. Vertrouw je dat niet? Vraag dan 

of je zelf de gegevens mag noteren op het formulier. 

 

Tip 3: maak een kopie 

Werkt dit ook niet? Dat kan natuurlijk. Gelukkig kun je fraude nog steeds tegengaan. Als 

de medewerker erop staat een kopie te maken van jouw gegevens, desnoods gelijk ter 

plekke, kun je jezelf nog steeds beschermen. Zorg dat je een kopie bij je hebt waarop je 

BSN-nummer al is weggekrast of dat je paspoort in een speciaal hoesje zit waarin de 

belangrijkste gegevens afgeschermd worden. 

Heb je dit allebei niet? Zorg dan dat je de kopie gelijk te zien krijgt en kras handmatig je 

BSN-nummer door. 

 

Tip 4: download de KopieID app 

Hulp nodig bij het maken van een kopie van je paspoort? Dan is er de KopieID app van 

de Rijksoverheid. In deze app zie je precies welke gegevens je moet doorstrepen en kun 

je een watermerk op je kopie zetten. De app downloaden? Dat kan hier voor iOS en hier 

voor 

 

Tip 5: alles noteren 

Het kan natuurlijk zomaar dat de receptioniste ook hiermee niet akkoord gaat. Dan rest 

er nog een laatste optie. Noteer alle gegevens van het bedrijf en de persoon die je helpt. 

http://www.anwb.nl/


Mocht er fraude gepleegd worden met jouw gegevens, kun je direct in actie komen met 

de benodigde gegevens. Het is niet ideaal, maar wel een goede laatste optie. 

 

 

 
De eerste reis naar Parijs voor slechthorenden 

(en plots-en laatdoven), 13-16 mei 2016 

 
De eerste reis naar Parijs voor slechthorenden (en plots-en laatdoven), 13-16 mei 2016 
 
Geflankeerd door vier tolken, waaronder twee tolken NmG, een schrijftolk en een 
combitolk vertrok de groep vrijdag de 13e naar Parijs! 
 
Na een lange busreis, kwamen we aan in Parijs.  

 

 

 

 

We gingen in groepjes naar de Montmartre en de Sacre Coeur, een grote kerk op een 
heuvel. Na twee uurtjes daar geweest te zijn, werden we naar Torcy gebracht, waar ons 
hotel was. Na het inchecken hebben we ’s avonds nog even gezellig met z’n allen zitten te 
kletsen, maar daarna ging iedereen al snel naar bed. 
 
De volgende ochtend gingen we vroeg naar Parijs. Eerst een rondrit met de bus door 
Parijs, onder leiding van een gids. We gingen naar het Louvre. Althans, we zouden naar 
het Louvre gaan maar een deel van onze groep bleef achter, omdat de gids erg 
voortvarend was en niet even wachtte op onze schrijftolk, die bepakt en bezakt was. 



 
’s Middags hebben we een boottocht op de Seine gemaakt. Het was wel frisjes, maar veel 
van ons trotseerden deze kou en hebben op het dek genoten van het prachtige uitzicht, 
wat Parijs elke keer weer biedt. Je ziet o.a. de Eiffeltoren, de Notre Dame en nog veel 
meer bekende bezienswaardigheden. 
 
Helaas was de omroeper niet te verstaan, dus de tolken konden niet vertalen. Na wat 
vrije tijd, wat iedereen zelf mocht besteden, hebben we ’s avonds de Montparnasse 
bezocht. Enkelen gingen naar boven. 
 
De volgende dag zijn we naar Versailles gegaan, alwaar 
we het Paleis van de zonnekoning hebben bezocht. ’s 
Middags een heel avontuur beleefd door van Versailles 
naar Parijs te gaan met de trein, vier uur onderweg, 
voor we eindelijk in het hotel terug waren! 

Op de laatste dag zijn enkelen nog even Parijs van 
bovenaf gaan bekijken, ze hebben de Eiffeltoren beklommen! 
 
Mede dankzij de inzet van vier fantastische tolken, waardoor iedereen de communicatie 
meekreeg, was het een prachtige reis, die niet snel zal worden vergeten! 
 

 

REISVERSLAG BARCELONA 27-30 MEI 2016, door Werner Bloemers 

 
Twee jaar geleden, in oktober 2014, durfde ik het voor de eerste keer aan om met een 
reis van Wesemann Travel mee te gaan. We gingen toen met de bus naar Londen, om de 
werkgroep DBCT (DeafBlind Culture Travels) alvast te laten snuiven aan het grote werk, 
het organiseren van vakanties voor mensen met doofblindheid in samenwerking met 
Wesemann Travel. 
 
Ik ben inmiddels uit deze werkgroep gestapt. Het leven is mij op dit moment te druk, 
maar wellicht 
 
Dit belette mij echter niet om gewoon mee te gaan met 
een weekendje naar Barcelona. Ik moest dan wel een 
begeleider meenemen. Gelukkig had ik Paul van Dillen 
hiervoor weten te polsen. 
 
Vrijdag 27 mei: Na een goede vlucht kwamen wij rond 
8.10 aan in een zonnig Barcelona. Het duurde ongeveer 
anderhalf uur voordat we ons konden inchecken in het 
hotel NH Porta de Barcelona. Rond 12 uur gingen wij op 
pad om te lunchen en de Ramblas onveilig te maken. 
 
In het centrum van de Ramblas was het even zoeken naar 
een geschikt restaurant. Dit vonden wij toch, het was te 
merken dat dit toch geïnspireerd is door de oude 



gebruiken in Barcelona. Je kon op sommige plekken moeilijk lopen en aan het plafond 
hingen stukken vlees. Of dit echt vlees is, kon ik niet beoordelen. Hierna gingen we 
overal rondkijken, om s’avonds ergens aan het plaza Real lekker te eten, alvorens rond 
22.30 terug te keren naar het hotel. 
 
Zaterdag 28 mei: Vanmorgen richting de Sagrada Familia. Daar zouden we 
kennismaken met de dove Albert, die vroeger voorzitter was geweest van de plaatselijke 
dovenclub en tegenwoordig regelmatig rondleidingen verzorgt aan dove gezelschappen. 
Albert is een wat kleine man met een baardje die zijn verhalen met een uitzonderlijk 
groot gevoel voor humor en bevlogenheid wist te vertellen. We dachten eerst dat onze 
tolk Gerdinand het wel erg druk zou krijgen met de Spaanse gebarentaal te vertalen, 
maar dat viel in de praktijk reuze mee. Gelukkig kon Paul mij in samenwerking met 
Splinter van Schagen van alles op de hoogte houden, want het was zeer interessant om 
te volgen. 
 
Albert liet ons ook de plek zien waar Antoni Gaudi 
begraven ligt. De architect van deze kerk was op latere 
leeftijd steeds slechter gaan horen en hoorde de tram 
niet aankomen die hem in 1926 overreed. Hij had oude 
kleren aan, dus men dacht dat dit een zwerver was en 
besteedde er verder niet veel aandacht aan.  
 
Na dagen van zoeken in verschillende ziekenhuizen vond men hem, maar hij Na een 
uitermate interessante, doch ook vermoeiende rondleiding over het ontstaan van de 
kerk, gingen we ergens tapas eten. 
 
Hierna nam Albert ons mee naar de dovenclub in Barcelona, waar hij voorzitter van was 
geweest. Deze dovenclub bestaat dit jaar 75 jaar en had een geheel gerenoveerd en 
prachtig onderkomen gekregen, dat dit jaar in januari pas klaar was. Als F.C. Barcelona 
moet voetballen, kan men hier gaan kijken. Ook worden er diverse activiteiten verzorgd, 
en dat zes dagen per week. Waar vind je dat in Nederland? 

 
Hierna togen wij naar Palacio Guell. Het Palacio Güell is 
werkelijk een prachtig gebouw met trappen zonder leuningen, 
overal kromme lijnen en waar de paarden honderd jaar geleden 
nog rustig in de kelders konden rondlopen. De geur van die 
paarden was nog steeds merkbaar. 
 
Hierna ging Albert ons rondleiden in de verhalen uit de 
Middeleeuwen die zich in Barcelona hadden afgespeeld. Kom je 
bij een plein met een schattig fonteintje en dito bloemenzee, 
vertelt hij doodleuk dat er hier rond 1450 de duivel had 

gewaard. En dat vele mensen op een monsterlijke manier aan hun einde waren 
gekomen. Niet alleen bij deze plek, ook bij andere komen er anekdotes die er voor 
zorgen dat Barcelona voor de doven een stuk interessanter is geworden. Zoals het 
verhaal van die man die 42 jaar geleden was overleden en mensen met doofheid altijd 
hielp. Ook hetgeen Albert over de Catalaanse oorlogen vertelde, sprak buitengewoon tot 
de verbeelding. In deze stad wappert altijd de vlag van Catalonië, als teken dat men zich 
altijd defensief zal blijven opstellen tegen het We gingen eten in een donker restaurant, 



en daar kregen we ook verschillende heerlijke tapas-hapjes. Dit restaurant is van een 
dove eigenaar en er werkt sinds een paar weken een dove kelnerin. 
 
En dat is iets, wat ik zeer knap vind. Dat je op die manier met horende mensen kunt 
werken, ook al kun je hun lipbeeld af en toe zeer slecht volgen. We sloten af in een kroeg 
van een dove eigenaar. Daar was het heel gezellig. Zo gezellig zelfs, dat we hier ons hier 
waagden aan een spirituele reiniging, in de vorm van een waterpijp … geheel buiten 
onze zinnen verlieten wij deze kroeg … 
 
Zondag 29 mei : Ik toog met een paar mensen naar het voetbalstadion van F.C. 
Barcelona, Camp Nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De museumruimte van dit stadion was in vergelijking met 2005 enorm veranderd. Maar 
ja, dat heb je met al die bekers die F.C. Barcelona in de loop der jaren heeft gewonnen. 
Was er elf jaar geleden nog één champions league-cup, nu zijn het er alweer vijf … maar 
nog altijd zes stuks minder dan Real Madrid. En dat is dus iets waar men in de stad liever 
niet over praat. 
 
Ook hier kwamen we personeel tegen dat toevallig de tolkopleiding had gedaan en in 
gebarentaal met ons kon communiceren. Parc Güell. In 1900 gaf Eusebi Güell opdracht 
aan Andoni Gaudi om een tuindorp of woonwijk te 
ontwerpen. Dit bleek echter geen succes te zijn. Er werden maar twee huizen verkocht 
(waarvan eentje door Gaudi zelf zou worden bewoond) en men had in die tijd geen 
interesse in dat mega-project, dat zich uitstrekte over een oppervlakte van 17,2 hectare 
(wat momenteel 15 hectare is). 
 

Maar hetgeen wij zagen was wederom prachtig. Gaudi had heel 
veel vormen en lijnen uit de natuur gehaald. Werkelijk alles was 
aangrensend aan natuurlijke vormen … en dat is iets zeer 
innovatiefs, wat in deze tijd van wijsbegeerte nog altijd een 
uitzonderlijke schoonheid behelst. 

Na al dit moois te hebben aangeschouwd, was het tijd voor het 
afsluitende diner. We togen wederom naar het Plaza Real, bij de 
Ramblas, om daar nog eenmaal lekker te eten en te wapperen. 
 
Ik wil mijn begeleider Paul een groot compliment geven. Hij had 

me niet alleen op een goede wijze begeleid, maar me ook op de hoogte gehouden van 
hetgeen er besproken werd aan tafel. En dat is iets wat in de horende en dove wereld 
vaak wordt vergeten. Wie niet kan volgen, valt buiten de buiten. Ook al doe je er nog 



extra je best voor, toch is en blijft het lastig om mensen bewust te houden van het feit 
dat er iemand met een audio(visuele) beperking aan tafel zit. Dit geldt niet alleen voor 
mij, er zijn miljoenen mensen voor wie dit probleem herkenbaar is. 
 
30 mei: Vandaag vertrek naar huis. Ik ging nog even met Paul en Pieter naar het 
winkelcentrum nabij de Ramblas. En daar waren niet alleen vreemde motoren te zien, 
maar kon men ook getuige zijn van een ‘live’-besnijdenis … uit een varkenspoot werden 
ter plekke een aantal worstjes gehaald … ook iets voor de moderne slager Koos Vaes in 
Ospel. 
 
Om 21.45 vertrok het vliegtuig uit Barcelona en om 0.15 waren we weer in Holland! 
 
Ik kan terugzien op een zeer geslaagd weekend, waarin ik mij weer in de fascinerende 
wereld van de doven kon wagen. De gebaren worden er – door het nuttigen van de vele 
wijnsoorten – niet verfrissender op, maar het is echt een geweldige uitdaging om hier 
een plek aan te geven. Zolang men maar begrijpt wat er wordt bedoeld. 
 
Ik zou het zeer aanbevelen voor mensen met wat voor soort doofblindheid dan ook, om 
een keer met Wesemann Travel mee te gaan. Zoek gewoon een goede begeleider, die 
gebarenvaardig is, en het komt goed. De spirit van deze jonge reisorganisatie zorgt er 
dan vanzelf voor dat de vakantie meer dan de moeite waard is, gewoon omdat je van 
elkaars (internationale) dovencultuur kunt en blijft leren. 
 
Werner Bloemers, Juni 2016 

 

Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede & zonnige vakantie toe in de 
maanden juli & augustus toe en natuurlijk 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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