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Een fietstocht van 2500 km door Zuid India
Voordracht door Wim Deering

Datum en tijd:
Locatie:
Entree:

donderdag 18 oktober 2018, aanvang 19:30 uur.
Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611CG Delft
Zaal open om 19:00 u. De toegang voor leden van de vereniging Verre Culturen
Delft en Sociëteit Meisjeshuis is gratis; toegang overigen € 5,=
______________________________________________________________________________________

In zijn voordracht neemt Wim Deering* ons mee op de fietstocht, die hij in december 2010 en
januari 2011 samen met zijn vrouw Carla maakte door Zuid India. Het fietsen was een wezenlijk
onderdeel van die reis – ze deden het vrijwel dagelijks, uren achtereen – maar tijdens hun reis
zagen ze ook een keur aan mensen, landschappen, tempels, musea en meer aan zich voorbij
trekken. Aan de hand van tijdens de lange en fascinerende reis gemaakte foto’s en
filmfragmenten zal Wim ons een indruk te geven van zowel het fietsen door het uitgestrekte
land, als de ontmoetingen en de indrukken, die hij heeft opgedaan van het land en zijn
bewoners.
In de vroege jaren ‘70 van de vorige eeuw reisde Wim ook al eens door dezelfde regio. Hij zal ook
enkele dia’s van díe reis laten zien, om te tonen, dat de tijd ook in India niet heeft stilgestaan.

______________________________________________________________________________________
*) Sinds Wim Deering in zijn jonge jaren met een oude Volkswagenbus een reis over land naar India en
terug maakte heeft de lust tot reizen hem nooit meer verlaten. Hij bezocht landen In Afrika, Z Amerika en
Azië, met de auto, de motor, de fiets of met de rugzak, meestal met zijn vrouw, soms met een vriend.
Voor deze reizen treft hij meestal niet meer dan de noodzakelijke voorbereiding en ziet verder wel wat er
op zijn pad komt.
Hij hoopt dan ook altijd onderweg kennis op te doen en wijzer terug te keren dan hij is vertrokken.

