
  

 

 
 

Nieuwsbrief December 2016 

Beste klant van Wesemann Travel, 

 

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

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

reisverhalen en dergelijke. 

 

Veel leesplezier! 

 

Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL 

 Effe voorstellen 
 Stedentrip Londen 
 Iran 
 Formule 1  

 

Effe voorstellen, een van onze medewerkers bij 
WesemannTravel:  

 
Beste allen, 
  
Even voorstellen, ik ben Ko ter Linden en ik ben sinds juni 2015 bij Wesemann Travel 
aan de slag gegaan als coördinator van het kernteam. 
Daarvoor heb ik wel samen met mijn zeer gewaardeerde collega 's zoals Sandra, 
Monique en Michael enkele reizen georganiseerd zoals de geslaagde reizen van 
Dorswedo naar Berlijn & Polen, Macedonië en Wenen & Praag. Dankzij goed teamwork 
en vertrouwen in elkaar. 
Mijn allereerste georganiseerde groepsreis was in 1978, toen gingen we met de bus naar 
Berlijn en kwamen we per ongeluk in Oost-Berlijn terecht. Toen stond de beruchte muur 
er nog en overal uitkijktorens, prikkeldraad en zwaarbewapende grenssoldaten. Dat 
waren spannende dagen in de verdeelde stad in de tijd van de Koude Oorlog. 
  

http://www.wesemanntravel.com/


Ik was ruim 40 jaar werkzaam bij de ICT, eerst bij Stad Rotterdam, later Fortis, kort bij 
ABN AMRO en in 2010 de overstap naar het Amerikaanse bedrijf IBM in Amsterdam en 
Amstelveen. 
In april 2015 ben ik vertrokken bij IBM als gevolg van een vrijwillige vertrekregeling. 
Want het meeste ICT werk ging naar lage lonen landen zoals India en was er steeds 
minder werk voor ons. 
We moesten uitkijken naar een ander baan.  Dat was er niet, zeker niet voor iemand van 
bijna 63 jaar. Toen ben ik naar Wesemann Travel gegaan, voor vrijwilligerswerk. Werk 
is werk, al is het vrijwillig. 
Van de ICT naar de reiswereld lijkt een grote stap. Toch zijn er veel overeenkomsten, net 
als bij de ICT is in de reiswereld goede service, betrouwbaarheid en 
klantvriendelijkheid heel belangrijk.  
  
Ik ben bijna 63, ben al opa van 3 kleinkinderen, 
maar voel me nog jong en erg actief, doe 
vrijwilligerswerk bij Stichting Dorswedo en DSV 
Dorswedo (sport). Naast volleybal houd  ik me 
bezig met de loopsport, ik hoop in april mijn 10e 
marathon te mogen uitlopen. Ik ben blij dat ik 
gezegend ben met een goede gezondheid en 
conditie. 
  
Ik ben en blijf graag actief voor Wesemann 
Travel en ik hoop samen met mijn collega‘s 
mooie en bijzondere reizen te mogen 
voorbereiden en uitvoeren zoals bijvoorbeeld 
een WO2 thema reis naar Duitsland en een reis 
naar het mooie maar onbekende Iran. En dat 
Wesemann Travel ook op internationaal niveau 
uit zal groeien tot een unieke en toonaangevende 
reisorganisatie voor doven & slechthorenden 

 

Stedentrip Londen 
 
Het weekend van 4 november zijn we met 26 deelnemers naar Londen geweest. Het was 
een leuke reis! De communicatie onderling was heel divers. Zo waren er mensen 
slechthorend zijn en geen gebarentaal kennen en mensen die doof zijn en wel 
gebarentaal gebruiken. Gelukkig hadden we een geweldig hulpmiddel...  
  
Er waren schrijftolken, NMG tolken en tolken Nederlandse Gebarentaal mee. 
Soms ging de vertaling van Internationale gebarentaal naar Nederlandse Gebarentaal (of 
Nederlands ondersteund met gebaren), naar Gesproken Nederlands, naar Geschreven 
Nederlands (via een tablet die in verbinding stond met de laptop van de schrijftolk). 
Mooi om te zien dat communicatie op zo veel verschillende manieren mogelijk is. 
  
We kregen een rondleiding door London door een Engelse  dove man, hij leidde ons 



rond bij Buckingham Palace en de London Eye en vertelde vol enthousiasme over 
Londen en de Koninklijke familie.  
  
Daarna hebben we een prachtige markt bezocht, genaamd Camden Market. Dit is een 
beroemde overdekte markt waar je fantastische spullen kunt kopen die je nergens 
tegenkomt in Nederland.  
  
Het was een prachtig weekend met deze fijne groep!  
 

 

 

Iran 

Let op: er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar op ons bijzondere reis naar Iran! Laat 
deze kans niet lopen om dit prachtige land te ontdekken.. 
  
Onbekend maakt onbemind dus wij willen jullie onderstaande ervaringen van Franca 
(reisspecialist Iran) niet onthouden: 
 
"Toen ik  vertelde dat ik naar Iran wilde (vorig jaar) verklaarden mijn ouders me voor 
gek, vooral omdat het in een onrustige regio ligt. Toch ben ik zo blij dat ik gegaan ben 
en ik heb me daadwerkelijk nog bijna nergens zo veilig en welkom gevoeld als in 
Iran.   
Als je op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt, zie je ook dat bijna 



heel Iran ‘geel’ is; dat betekent dat er geen reële dreiging is. Ter vergelijking: Thailand en 
Sri Lanka zijn bijvoorbeeld ook geel. Alleen de grensgebieden bij Irak en 
Afghanistan/Pakistan zijn rood of oranje, maar hier gaan jullie in de reis helemaal niet 
heen. Ook zien wij de laatste tijd juist een stijging in het aantal boekingen voor reizen 
naar Iran. Was het in 2015 nog een handjevol mensen die via ons naar Iran reisde, in 
2016 waren het tientallen boekingen. Het wordt juist steeds populairder, Iran verliest 
steeds meer het duistere imago dat zij lange tijd heeft gehad. Ook steeds meer ouders 
met kinderen boeken nu via ons een reis naar het mooie Iran/Perzië.  Ik begrijp een 
bepaalde angst bij mensen ,er gebeurt veel in de wereld en vooral in het Midden-Oosten 
maar Iran zelf is een enorm stabiel land met sterke landsgrenzen" 
  
ENTHOUSIAST GEWORDEN DOOR HET VERHAAL VAN FRANCA? 
  
De 12-daagse reis naar Iran van 22 april t/m 3 mei is in prijs verlaagd: 1950 euro per 
persoon inclusief vliegticket (dankzij een aanpassing van het reis programma).  Er wordt 
nu gevlogen naar de hoofdstad Teheran. 
We verblijven twee hele dagen in Teheran met gids. Daarna start een mooie rondreis 
met een privé minibus en chauffeur. 
We rijden langs bijzondere steden zoals het woestijnstadje Yazd, de ruïne van de 
paleisstad Persepolis uit de tijd van Alexander de Grote. 
Shiraz, de stad der tuinen en dichters en het wereldberoemde Isfahan met de prachtige 
moskeeën en bazaars. 
Een schitterende reis door het heden en het duizendjarige verleden van Iran. 
  
 

 



 

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 

  

Voor de formule 1 liefhebbers, 

  

Altijd al eens een Formule 1 wedstrijd van dichtbij willen mee maken? Ga dan met ons 

mee op 

26 en 27 augustus naar de Formule 1 Grand Prix in België Spa/Francorchamps! 

  

Boek nu een 2-daagse reis inclusief hotel Novotel Düsseldorf (of Genk/Hasselt) en 

entree met al uw vrienden, familie en/of collega’s dit bijzondere dagje uit, stap in de bus 

en geniet! 

  

Zaterdag 26 augustus is er een training en zondag 27 augustus wordt de race gereden. 

  

De reis gaat door bij minimaal 30 personen. Prijs € 295,- per persoon (incl. staanplaats 

F1). 

  

Aanbetaling / inschrijfgeld: € 50,- vóór 1 januari te voldoen op bankrekening 



NL17 ABNA 0456 3491 70 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Formule 1 Spa. 

 

Voor meer informatie: 06-41 23 22 47 (sms / whatsapp) 

  

De reis (inclusief) is als volgt: 

 Busvervoer v.v. 
 1 nacht in 3 of 4 sterren hotel met goed ontbijt 
 2 dagen entree en staanplaats circuit Francorchamps 
 Tolk mee 
 Hoop lol en een onvergetelijke F1 ervaring! 

Uiterlijk vóór 1 januari 2017 kunt u zich opgeven via info@wesemanntravel.com   

 

 

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. 

 
 

Wesemann Travel wenst u allen  
 

Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling!  

 

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! 

mailto:info@wesemanntravel.com
mailto:info@wesemanntravel.com
http://www.wesemanntravel.com/
https://www.facebook.com/Wesemanntravel/


 

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: 

info@wesemanntravel.com 

Wesemann Travel 

Brouwersdijk 4 

3314 GR Dordrecht 
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