
september  2022

De avond wordt gehouden in zaal Tropica 

Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.

Start lezing 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Entree inclusief koffie of thee voor NIVONleden € 5, en voor andere 

belangstellenden € 7,50. 

Voor meer informatie of het doorgeven van mededelingen: secretaris Jan Dekker T: 06 5337 6107 E:secretaris@nivonbeverwijk.nl

Nepal
Lezing door Gea en Harry Zuiderent op 21 september  2022

Nepal staat bekend om zijn bijzondere cultuur met zijn mix van Boeddhisme en Hindoeïsme. De bevolking is ver‐
draagzaam, vriendelijk en behulpzaam. Je ziet er vele oude dorpjes, paleizen, tempels en pelgrimsplaatsen. Daar‐
naast staat het land bekend om zijn grote delen ongerepte natuur.
Het land van de Himalaya, de sherpa’s, bijzondere kloosters, cultuur en de nog mooiere natuur. Nepal: een land van 
uitersten. Het is pas sinds de jaren ’50 open voor toerisme en sindsdien heeft Nepal een enorme aantrekkingskracht 
op mensen die op zoek zijn naar cultuur en avontuur.
Doordat het ligt ingeklemd tussen India en Tibet heeft het een uniek landschap. Van subtropische bossen tot de 
grauwe landschappen op de Himalaya en van gebieden waar tijgers rondlopen tot gebieden waar het zeldzame 
sneeuwluipaard jaagt.
Gea en Harry Zuiderent beleefden weer een overweldigend mooie reis. De Himalaya zagen zij heel helder van ver‐
schillende kanten, zelfs vanuit een vliegtuigje. Ze dwaalden in de oude koningssteden door paleizen en tempels, 
waarvan veel door de aardbeving in 2015 is verwoest. Er wordt echter druk gerestaureerd, en alles wat ze zagen, 
was nog steeds zeer indrukwekkend. Maar ook Chitwan was de moeite waard, het nationale park, waar ze in een 

Zet vast in je agenda

19 oktober 2022 Lezing

6 november 2022 Koffieochtend in Banjaert

16 november 2022 Lezing

uitgeholde boomstam de rivier op gingen om 
krokodillen te spotten en waar ook de neushoorn 
zich af en toe even liet zien. 
Vanavond presenteren zij een goede keuze uit de 
7000 foto's die ze tijdens deze reis maakten.

2 april 2023 Koffieochtend in Banjaert

10 juni 2023  Bustocht Samen met afdeling Zaanstreek

Meer informatie in volgende NIVONETTES/INFO

 WE GAAN WEER BEGINNEN!!!

"WE" dat zijn jij en ik. Ik begin met dit te schrijven voor de Nivonette. Want het is alweer tijd voor informatie over 
het seizoen 2022/2023. Ellen is druk bezig met het vinden van onderwerpen en inleiders voor de woensdagavon‐
den. Deze presentaties worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het centraal bestuur. Die 
bijdrage krijgen we omdat het belangrijk is naast ontspanning en vakanties in Nivonverband het doel te bereiken 
van het Nivon: "meer kennis delen om met elkaar een sociaaldemocratisch en vooral eerlijke en groene samen‐
leving te krijgen". Deze avonden en ook wandelingen met open ogen en bezoek aan musea bieden daarvoor kansen. 
Het organiseren daarvan heeft alleen zin als er voldoende deelnemers  ook jij  aan de activiteiten meedoen en 
meehelpen. Het bestuur wil heel graag van je weten wat je bij ons zoal zou willen zien en doen. Zo kunnen wij er‐
voor zorgen dat we voor allen een aantrekkelijk programma kunnen bieden. 
We hopen op veel belangstellenden om door te kunnen gaan in een goed nieuw seizoen.  

Erna


