Deze zomer in Banjaert: fietsmidweek, opa & oma kleindkindweek, speksteen bewerken en meer.
Kunt u deze nieuwsbrief niet goedlezen? Bekijk dan de online versie

Vier de Zomer in Banjaert
Nieuwsbrief 4 — juni 2016
De zomer is begonnen! Heerlijk om weer buiten te genieten van de prachtige flora
van Wijk aan Zee, de duinen en natuurlijk de zee. Er is voor iedereen wat te
beleven: maak een wandeling in de natuur, ga luieren op het strand of breng een
bezoek aan een van de musea in de steden.

Ons huis of kampeerterrein is de ideale bestemming voor de zomervakantie.
Kinderen kunnen om het huis en in de kleine duinen struinen of meedoen aan een
van de activiteiten in Banjaert. En in augustus is het opa & oma kleindkindweek.
Lees in deze nieuwsbrief een overzicht van alle zomeractiviteiten.

Activiteiten zomer

Fietsmidweek
19(avond) t/m 23 juni
Vier dagen fiets je 50 tot 60 kilometer
per dag met elke dag een ander
thema. Dit jaar zijn de
thema's: polders, heidenen-heiligenheren, buitenhuizen en water.

Kosten leden: € 150,- (huis) of € 120,(kamperen). Niet-leden: € 175,- (huis)
of € 145,- (kamperen), inclusief drie
avondmaaltijden. Fietsen zijn te huur
(Museumfacultatief/voor eigen
kosten).
Lees meer

Betonreliëf maken
19 t/m 24 juni
Onder leiding van beeldhouwster
Reneé de Clou werk je vanuit je eigen
ontwerp van gips naar beton. Een
betonreliëf is je eindproduct.

Kosten: vanaf € 145,- t/m € 310,afhankelijk van lid/niet lid; verblijf in
huis/op de camping en met koffie,
thee; met/zonder maaltijden. Inclusief
materialen.
Lees meer

Opa & oma kleinkindweek
7 - 11 augustus
Deze midweek is speciaal voor opa’s,
oma’s en kleinkind(eren). Samen met
andere opa’s en oma’s genieten en
meedoen aan leuke activiteiten. En
voor het avondeten wordt gezorgd!

Kosten leden: volwassenen € 140,kinderen (4-10 jaar) € 110,Niet leden: volwassenen € 175,kinderen (4-10 jaar) € 135,Lees meer

Speksteen aan de kust
7 - 4 - 9 september
Een week lang speksteen bewerken
onder leiding van Hanneke Zwart,
beroepsbeeldhouwster. Zondagavond
zoek je zelf een steen uit die je tijdens
de week bewerkt. Op vrijdag eindigen
we met een expositie van het
gemaakte werk.

Deze week is geheel verzorgd. Kosten
leden: € 270,- Niet leden: € 310,Lees meer

Verrassend papier
6 - 9 september
Nieuw op Banjaert! Onderzoek de
mogelijheden van papier. Batikken,
stempelen, marmeren, verven, papiermaché of maak je eigen papier.

Deze activiteit is compleet
verzorgd. Kosten leden: € 120,Niet leden: € 140,- Materiaal: € 25,Lees meer

Trailrun2daagse
10 september
Een avontuur van 24 uur! In een rustig
tempo ren je ongeveer 21 kilometer
per dag. Dag 1 van het station naar
Banjaert. Hier krijg je avondeten, een
bed, ontbijt en een lunchpakket. Dag 2
ren je via het strand, de duinen en het
bos terug naar het station. Let op:
neem weinig bagage mee.

Kosten leden: € 65,- Niet leden: € 75,-.
Meer informatie en aanmelden bij
Jolanda Denekamp:
info@GAANenBELEVEN.nl

Banjeren vanuit Banjaert
19 - 22 september
Vier dagen wandelen door de duinen
en langs het strand met Ria Mesker en
Marijke den Heijer. De dag van
aankomst een korte wandeling, de
andere dagen ca. 15 kilometer.

Geheel verzorgde activieit. Kosten
leden: € 130,- Niet leden: € 155,Lees meer

Kinderen gratis
19 - 23 oktober
Twee kinderen (t/m 16 jaar)
overnachten gratis per volwassene
(excl. toeristenbelasting, kinderen tot
12 jaar geen toeristenbelasting).

Lees meer

Natuurbeleving voor kinderen
16 - 21 oktober
Speciaal voor kinderen van 4 - 12 jaar
en hun ouders en/of grootouders. Van
zondag 16 oktober 15.00 uur tot
vrijdag 21 oktober 12.00 uur zijn er
activiteiten voor kinderen waarvoor je
ter plekke kunt inschrijven.

Begeleiding en organisatie: Marion
Sandee en Akkelien Wiersma.
Kosten per activiteit: € 2,50.
Lees meer.

Surf de Wavesarrangement
1april - 1 oktober
Hou je ook zo van de zee en het
strand? Dan is dit arrangement
helemaal jouw ding! Overdag peddel
je de zee in en pak je golven alsof je
nooit anders hebt gedaan.

Je krijgt les van een gediplomeerde
instructeur en huur van materiaal. De
nacht breng je door in Banjaert.

Het ultieme uitje voor een
vriendenclub of voor gezinnen met
opgroeiende kinderen. Lees meer

Tips
Tip 1: Naar het strand
Op loopafstand (20 minuten) van Banjaert vind je het Noordzeestrand. Nog eens
20 minuten naar het zuiden en je komt bij de Noordpier van IJmuiden met allerlei
strand- en wind-sportfaciliteiten

Tip 2: Fietsen en/of wandelen
Ook voor korte fiets- of wandeltochten in de duinen is Banjaert een prima
vertrekpunt. Liever een langere afstand? Banjaert ligt aan het Hollands Kustpad
(LAW 5) en langs de Noordzeeroute (LF 1). Of maak uw eigen knooppuntenroute.

Tip 3: Musea bezoeken
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn dichtbij en bovendien goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. Met in de zomer tal van activiteiten én (het hele jaar door)
goede musea.

Het woord aan:
Reactie van een gast
Hallo Banjaert,

Ik heb genoten van de dagen dat we
hier waren. Dankzij de gastvrijheid, de
geweldige keuken, de geweldig mooie
natuur en de leuke mensen die hier
rondliepen. Bedankt daarvoor!

Liefs van Loes Hollanders (13 jaar)

Banjaert verduurzamen
Het in 2014 in gang gezette
duurzaamheidproject van Banjaert
blijft resultaten boeken. We zijn op
weg naar 30% besparing op
elektriciteit in 3 jaar tijd. Aan deze
besparing is vooral de Technische
Banjaert groep debet. De afgelopen
maanden is de vervanging van
(vrijwel) alle TL buizen gerea- liseerd
(naar LED, van 36 naar 18 watt); ook
de continu brandende noodverlichting is aangepakt (naar lithium,
met tijdschakeling). Het doel is een
besparing van 50% op het elektraverbruik, dus nog zo’n > 20% te gaan.

Het Heat Pipes project heeft flinke
voortgang geboekt. De
kampeerterrein-douches geven
inmiddels (volgens plan) warm water
van zonnewarmte door middel van
Heat Pipes. Met een flinke
vermindering van gasgebruik tot
gevolg. We blijven geld inzamelen/
sparen om deze technologie ook in
huis Banjaert toe te passen!
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