
 
 
 
 

Nieuwsbrief November 2017 

  

Beste reiziger & belangstellende van Wesemann Travel, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november 2017. 
 

Met het nieuwe jaaroverzicht van 2018! 
 

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; Marten Koning 

·         Israël/Palestina & Jordanië, 26 april t/m 7 mei of 13 mei 2018 

·         IJsland, 21 t/m 30 juni 2018 

·         St.Petersburg & Moskou, 9 t/m 15 juli 2018 

·         Mexico, 12 - 24 oktober 2017 

·         Top 10 Bijzondere reizen 2018 

·         Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

·         Leuke ideeën en suggesties 

 

Effe voorstellen; Marten Koning  

 

Beste Wesemann-fan! 

  
Eerst even mijzelf voorstellen: ik ben Marten Koning, woon al bijna 30 jaar in 
Amsterdam. Amsterdam is de enige stad in de gehele wereld waar ik me heel goed thuis 
voel. Toen Wesemann Travel mij vroeg om een programma te maken, voor de Palestina 
groep die naar Amsterdam kwam, heb ik zonder na te denken meteen JA gezegd. Ik vond 
het een grote eer als beginnend reisleider en heb het met alle plezier en vooral liefde 
geregeld. 
  
 

http://www.wesemanntravel.com/


 
Daarna volgde een groep Italianen van Iraanse origine voor een paar dagen. Ook voor 
Gay Europa for Deaf in samenwerking met WT, een 1 daagse rondleiding langs oer-
Hollandse dorpen zoals Marken, Volendam en de Zaanse Schans. 
Voorheen was ik tandarts, 2 jaar geleden beëindigd na 26 jaar arbeidsintensieve jaren. 
Momenteel werk ik als museumgids in het Rijksmuseum, en volgend jaar komt daar nog 
een museum er bij.   
 

Rondleiden als reisleider en werken als 
museumgids bij diverse musea,  vind ik 
een der mooiste bezigheden die ik ooit heb 
mogen beleven. Omdat ik van Kunst en 
Cultuur, en vooral de Geschiedenis houd.  
  
Ook maak ik een reisprogramma voor 
2018 zoals een 7-daagse reisprogramma 
langs Werelderfgoed in Nederland 
( gepland begin juni ), een tweedaagse 
Trip in het Culturele stad van Europa in 
Leeuwarden. In het najaar een trip naar 
New York en Washington DC. Ik doe dit 
niet alleen maar samen met een paar 
ervaren reisleiders en de organisatie van 
Wesemann Travel. Samen vormen we een team 
om ons werk en reisprogramma nog interessanter en professioneler te kunnen maken.  

Houd de website in de gaten!( nu nog onder constructie ) 

  
Kortom, het is mij een heel grote eer om voor Wesemann Travel te werken! 

  
Hartelijke groeten, 
Marten Koning 
 

  

© ‘De Nachtwacht’ / Rijksmuseum Amsterdam 



Israël/Palestina & Jordanië 

 

26 april t/m 7 mei of 13 mei 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

mailto:info@wesemanntravel.com
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_1513ff07322d4244bab16652b511558b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_74d3b2d1ed034833bcd1088dad25a9f4.docx?dn=Boekingsformulier%20WT%20IJsland%2021%20juni%20-%2030%20juni%202018.docx


IJsland 

 

21 t/m 30 juni 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_922c714f0bc54e56b50d7153ba7b06fd.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_74d3b2d1ed034833bcd1088dad25a9f4.docx?dn=Boekingsformulier%20WT%20IJsland%2021%20juni%20-%2030%20juni%202018.docx


St.Petersburg & Moskou 

 

9 t/m 15 juli 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reisbrochure en inschrijfformulier kunt u downloaden. 

 

mailto:info@wesemanntravel.com
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_b45bf9285de24a46ade49d7b9b26eff2.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_db68c699db08420fa55e414beb3e7c65.docx?dn=Boekingsformulier%20WT%20St.Petersburg%26Moskou%209-15%20juli%202018.docx


 

Mexico, 12-daagse rondreis, 

12 - 24 oktober 2017 

 
We vertrokken op donderdag 12 oktober om 23:00 uur uit Zwolle, vandaar door naar Utrecht en 
Amsterdam om alle vakantiegangers op te halen.  Op naar Brussel! Rond  04:00 uur zijn we op Brussel 
Airport. De koffers zijn ingecheckt  en om 06:55 uur stijgen we op, de vakantie kan beginnen! We vliegen 
naar Cancun met een tussenstop in Varadero (in Cuba). Met een kleine vertraging komen we om een uur 
of twaalf aan  in Cancun (Mexico). Mijn eerste indruk van Cancun is WOW! Super prachtig! We worden 
naar ons hotel in Playa del Carmen gebracht. Daar hebben we even tijd om te chillen,  daarna gaan we 
samen met de groep uit eten. 
 
De volgende dag begint het programma om 12 uur. We bezoeken twee  cenotes,  een water bevattende 

grot. We hebben hier heerlijk gezwommen. In het water 
zwommen allerlei mooie vissen. Die maken jouw voeten 
lekker schoon haha! Het kriebelde ook. 
 
Op zaterdag staat Chichen Itza op het programma. In deze 
prachtige plaats staat een mooie Maya tempel. We werden 
rondgeleid door Adrian, de plaatselijke gids. Het was erg 
indrukwekkend. Na het bezoek aan de tempel reden we 
door naar de cenote “Ik kil”. Echt WOW! We kleedden ons 
snel om, om te gaan zwemmen.  
 
’s Avonds kwamen we aan in Merida, de hoofdstad van 
Yucatan. 
 
De volgende dag  bezochten  we een dovenschool in Merida. 
 
 
 
 
 
 
 

 

De schoolkinderen lopen in uniform. Ze starten de 
schooldag met een gezamenlijk 
lied. Ik vond het zeer bijzonder 
om te zien.     (in uniform)               

 

 

 

  
 

We hebben ook met de kinderen buiten gespeeld. Ze zijn super enthousiast. We keerden weer terug naar 
ons hotel om paar uurtjes te rusten. Aan het eind van middag hebben we een bezoek gebracht aan het 
museum en de kerk in Merida. De kerk was vroeger een cenote.  
 
Dinsdag is het stranddag voor ons. Iets ten noorden van Merida is een super prachtig strand. We kunnen 
daar lekker gaan zwemmen. Het weer werkte goed mee. Daar heb ik ook aantal mooie schelpen 



gevonden.  Tegen uur of 5 werden we opgehaald door Adrian, onze reisgids voor een bezoek aan het 
museum. Museumbezoek maakt hongerig, dus daarna  lekker  uit eten. Dit keer in een Italiaans restaurant. 
In de avond werden we getrakteerd op een enorme hoosbui. 
 

 
 
Woensdag bezochten we de tempels in Merida, genaamd 
Dzibilchaltún. Adrian leidde ons weer rond. Woensdagavond gingen 
we weer door naar het volgende dorp, Chican, ten oosten van 
Merida. Daar verbleven we bij aantal dove gezinnen. We sliepen in 
een hangmat. Spannend maar een super ervaring! Na een kort 
nachtje liet het gezin zien hoe hun dag start. Hun dag begint vroeg, 
om half 6 in de ochtend! Dit komt omdat het in Mexico zo warm is. Ze 
lieten met trots hun moestuin zien, hangmatten maken ze ook zelf. 
 
Daarna gingen we lekker ontbijten. We kregen soort wrap gevuld 

met groentes.  
 We kunnen er weer tegenaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons volgende reisdoel is Mayapan, een paar km ten zuiden 
van Merida. We bezoeken vandaag nog twee dovenscholen. 
Na de lunch vertrekken we naar Uxmal.  
 
We bezoeken een prachtige tempel. 
We konden de tempel beklimmen en werden bovenaan 
beloond met een prachtig uitzicht.  
 
De volgende dag weer vroeg uit de veren, naar Tulum. 
Eerst gingen we met Rebecca, onze andere reisgids naar de 
tempel aan het strand!  Wow! 
Ook waren we naar Sian Ka’aan geweest. 
We konden hier met een boot de zee op en zwemmen. 
 
 
 



 
 
Helaas werden we overvallen door een heftig onweer. Dit was best eng. We waren blij dat we weer terug 
waren in Tulum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Droge kleren aan en de stad bekijken. Eén dag brengen we door in het strandparadijs ten zuiden van 
Tulum.  Een prachtig strand, we kunnen kanoën op zee en genieten van kokosnoot. Daarna verblijven we 
twee dagen in Cancun. Hier konden we naar de markt en souvenirs kopen.  Aan alles komt een eind, ook 
aan een prachtige Mexico reis.  We gaan met taxi’s naar het vliegveld van Cancun om via München naar 
Amsterdam te vliegen. Een aantal van ons vliegen via Brussel. 
 
Ik heb echt een super fantastische vakantie gehad! We waren met een super gezellige groep. 
Wesemann Travel bedankt voor deze super onvergetelijke reis!  

Annemarijn Dijkstra 

 
 



 

 



Maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden 

 

Naast het organiseren van reizen houden wij ons ook bezig met het begeleiden van 
Maatschappelijke projecten met Dovengemeenschappen in ontwikkelingslanden. Wij 
zijn momenteel actief in Ethiopië en Tanzania in Oost-Afrika waar wij allerlei sociale 
activiteiten met de dovengemeenschap steunen. Wij bieden de mogelijkheid voor 
iedereen die interesse heeft om af te reizen naar een van deze bestemmingen en 
bijdrage te leveren aan de lokale projecten. Dit kan op twee manieren: 
 

Ervaringsreis 

Wij organiseren regelmatig ervaringsreizen 
naar Tanzania of Ethiopië. De 
reisprogramma's staan in het teken van het 
bezoeken van lokale projecten en een 
inhoudelijke en betekenisvolle kennismaking 
met de lokale dovengemeenschap. De reis is 
vooral gericht op dove jongeren en (horende) 
studenten die hun kennis en begripsvorming 
over Dovencultuur en Dove identiteit willen 
uitdiepen, en hun 
(internationale) gebarentaal vaardigheden 
willen ontwikkelen. De reizen duren 10-14 dagen en bieden een unieke, leerzame, en 
onvergetelijke kennismaking met het leven van dove mensen in een ontwikkelingsland. 
 
Meer weten? Klik dan op hier op deze links; 
Ervaringsreis Zanzibar:  17 - 27 februari 2018 
 

Ervaringsreis Ethiopië: 28 April - 10 Mei 2018 en 13 - 24 oktober 2018 
 

  
Vrijwilligerswerk / stage 

Je kan er ook voor kiezen om voor langere tijd naar Ethiopië of Tanzania te gaan om daar 
een inhoudelijke bijdrage te leveren aan onze projecten. Wij kunnen op maat gemaakte 
programma's ontwerpen in het kader van vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een stage. 
Wij zorgen ervoor dat de opdracht aansluit bij jouw achtergrond, én bij de concrete 
wensen en behoeften van onze lokale 
partners. Naast een inhoudelijke en zinvolle 
bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale 
dovengemeenschap zal het voor jou een 
onvergetelijke ervaring zijn.  
Meer weten? 
 
Klik dan op deze links; 
Vrijwilligerswerk / stage Zanzibar 
 

Vrijwilligerswerk / stage Ethiopië  

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_e914c5ee7a3e4eeea7a29a8b1d427a79.pdf
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http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_36cde8712ca64c8b9472ea1aa014cb86.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_4f4e515f73984c888707450cadc229bd.pdf


 

Leuke ideeën en suggesties 

 

Beste lezer, 

Heeft u altijd al een reis willen maken naar een land dat u inspireert, of gewoon een 
leuke reis maken?  

Ons doel is om iedereen die dit leuk vindt mee te laten denken welke reis leuk is  om u 
een fijne vakantie te bezorgen.  
Wie weet wordt een van de reizen geselecteerd door Wesemann Travel en uitgevoerd.  

Heeft u leuke ideeën of suggesties, aarzel niet en mail naar info@wesemanntravel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Informatie over Wesemann Travel <- Nieuw!! 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: Wesemann Travel 
Bekijk ook ons facebookpagina: Wesemann Travel  

Of mail ons:  info@wesemanntravel.com  

 
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 

mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%3F
mailto:info@wesemanntravel.com?subject=Leuke%20idee%C3%ABn%20en%20suggesties%20
http://docs.wixstatic.com/ugd/2e945a_eb67a512c2c747c8901063c087beb498.pdf
http://www.wesemanntravel.com/
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Copyright © 2010-2017 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: 

Wesemann Travel 
Brouwersdijk 4 

3314 GR Dordrecht  
 

Uitschrijving ´unsubscribe´ van deze en toekomstige nieuwsbrieven? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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