Dit najaar in Banjaert: Trailrun2daagse, speciale kinderen gratis-acties en activiteiten.
Kunt u deze nieuwsbrief niet goedlezen? Bekijk dan de online versie

Nazomeren bij Banjaert
Nieuwsbrief 5 — september 2016
Het was een drukke zomer op Banjaert. De camping was zelfs vaak
volgeboekt! Eigenlijk geen wonder, want op en rond het strand bij Wijk aan Zee is
altijd wat te doen.
De variatie aan sport-mogelijkheden is geweldig: eenvoudig wandelen, rennen, of
fietsen langs het strand en in de duinen. Of iets gewaagder: paragliden en allerlei
strand- zee- en windgerelateerde sportfaciliteiten bij de surfschool aan de Noordpier.
Mooi dat steeds meer mensen van dit alles gebruik maken of genietend toekijken.
Banjaert is er ook voor rustzoekers. Zittend op ons terras, liggend op het strand, of
zelfs hangend in een hangmat tussen twee bomen. Terugtrekken op je eigen kamer
is ook een optie. En ja, dat kan in de nazomer ook allemaal heel goed! De herfst is
prachtig rondom Wijk aan Zee met mooie kleuren in bos en duin en bijzondere
verstilling aan zee.
Ouders, opa's en oma's opgelet: in oktober is de kinderen gratis-week. Met ook een
programma voor de jongsten, zoals de kabouterroute op het kampeerterrein.
Lees meer over Banjaert

Activiteiten
Trailrun2daagse
10 september
Een avontuur van 24 uur! In een rustig tempo wordt er gerend, ongeveer
21 kilometer per dag. Op zaterdag 10 september van het station naar
Banjaert (neem weinig spullen mee) waar je je avondeten, een bed,
ontbijt en een lunchpakket voor de tweede dag vindt. Dag 2 via het
strand, duin en bos terug naar het station.
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 activiteit. Kosten
leden: € 130, - Niet leden: € 155, Lees meer

Kinderen gratis actie
19 - 23 oktober
Twee kinderen (t/m 16 jaar)
overnachten gratis per volwassene
(excl. toeristenbelasting). Er worden
verschillende leuke activiteiten in en
rondom Banjaert georganiseerd voor
de kinderen. En het strand is op
loopafstand!
Kinderen tot 12 jaar zijn vrijgesteld van
toeristenbelasting.
Lees meer

Natuurbeleving voor kinderen
16 - 21 oktober
Activiteiten voor kinderen van 4 - 12
jaar waarvoor je je ter plekke kunt
inschrijven. Kosten per kind en per
activiteit: € 2,50 - in Banjaert te
betalen.

Begeleiding en organisatie: Marion
Sandee en Akkelien Wiersma.
Lees meer

Koffiezondag
6 november
De regionale afdeling BeverwijkHeemskerk is aan de beurt voor de
organisatie.
Piet Paree vertelt over de watersnood
van 13 januari 1916 en Frank Edam
heeft daarbij passende liederen
geschreven.
Kosten: € 5,- in Banjaert te betalen.

De kunst van het leven
13 - 16 december
Beschouwend, filosofisch, denkend en handelend
sluiten we het jaar af.
Vier dagen, nieuwe ervaringen, vier gezamenlijke
diners, vier het einde van het jaar bij Banjaert.
Dag 1 – Verhalen met Anne van Delft
Dag 2 – Discussiëren met Jan Boon
Dag 3 – Zwijgend in gesprek met Paulien
Pinksterboer
Dag 4 – Surrealistisch tekenen met Rien Doorn
Nivon leden: € 250,- Niet leden: € 290,- Meedoen
zonder overnachting € 195,- Ontbijt en lunch
zelfverzorgend, diner inclusief.

Tips
Tip #1
Op verzoek van surfers en eigenaren van campers en caravans blijft het
kampeerterrein ook in de winter open. De faciliteiten zijn dan beperkt.
Meer informatie bij Peter Kelderman: tel 088 - 099 09 73.

Tip #2
Teambuilding en toekomstplannen maken gaat vaak wat vlotter als je even
buiten de werkvloer stapt. 'In een hutje op de hei gaan zitten', noemt
men dat. Wij noemen het 'de zeewind door je hoofd laten waaien'.
Vergaderen in één van de drie gemeenschapsruimtes en tussendoor een
fietstocht of een strandwandeling. In de late herfst, de winter en het
vroege voorjaar hebben wij daar nog plaats voor.

Tip #3
Neem partner en/of vrienden mee en kom heerlijk fietsen of wandelen vanuit
Banjaert. De weerbestendige themaroutes liggen voor je klaar.

Tip #4
Voor wie liever warm en droog blijft is een spelletjesdag ideaal. Nivonners houden
van gezelligheid. Vorig jaar hebben ook de huiswachten genoten van de aanwezige
spelletjesgroepen. Het geeft een goede sfeer in huis.

Het woord aan:
Reacties van onze gasten
Rolien: "Ik heb een heerlijke tijd hier gehad. Goede bedden, leuke sfeer."
Frans: "Aangename kennismaking van het Centrum voor een verkenning van
natuurgebied en geestgrond."
Pieter: "Goede sfeer in comfortabel huis aan Zee. De Banjaert is cool."
Jochem & Ingrid: "Helemaal verliefd op de locatie, gastvrijheid & concept. Heel erg
bedankt en graag tot ziens."

Banjaert verduurzamen - vervolg
Het duurzaamheidsproject van Banjaert verloopt meer dan voorspoedig. De
beoogde besparing op energie, nl. tenminste 50% in 3 jaar tijd wordt ruimschoots
gehaald. Met dank aan onze Technisch Beheergroep en leveranciers. En zeker ook
dankzij schenkingen van Nivonleden. Een aantal leden heeft hun eerdere
'vriendenlening' aan Nivon omgezet in een schenking waardoor Banjaert de som van
circa € 40.000,- beschikbaar kreeg voor vergroening.
Dat is en wordt grotendeels uitgegeven aan heatpipes (camping) en zonnepanelen
(het huis). Het heatpipes project is afgerond; de kinderziektes zijn eruit, het systeem
is inmiddels stabiel. Behalve verminderd energieverbruik is er ook een ander effect:
inmiddels is besloten de camping in herfst en winter open te houden (voor
campers/caravans). Ook dan leveren de heatpipes de benodigde warmte!
In augustus is een groot aantal zonnepanelen geplaatst op het dak van huis
Banjaert; daarmee zullen we in de komende tijd overdag energie op kunnen wekken.
Teveel kunnen we leveren aan onze Energiemaatschappij. Kortom én vergroening
én economisch voordeel! We gaan dóór. Onze volgende ambitie is om in het huis
ook heatpipes te plaatsen.
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