Winterse verstilling
Nieuwsbrief 6 — januari 2017
Nu de winter echt haar intrede heeft gedaan zijn we met ons hoofd natuurlijk vooral
bij ijs en schaatsen. Wie weet komt er nog een dik pak sneeuw. Dan kan je vanuit
Banjaert prachtige sneeuwwandelingen maken of zelfs langlaufen. Geniet van de
prachtige winterse verstilling op het strand en het mooie licht als de dag verdwijnt.
Straks in het voorjaar zie je de unieke natuur ontluiken.Toch liever naar de stad?
Dan is ons huis of camping een perfecte uitvalsbasis. Kortom, wij roepen jullie op
in groten getale te komen genieten van al het moois dat onze accommodatie en de
omgeving ervan te bieden heeft. Wacht niet tot de zomer.
Speciaal voor Nivon-leden(ook voor grootouders):
het hele jaar door kinderen gratis!

Activiteiten

Misschien wil je een bezoek aan Wijk aan Zee combineren met één van de
onderstaande activiteiten. Voor snelle beslissers zijn alvast wat zomeractiviteiten
toegevoegd.

Dansen dus
7 - 10 februari
Een afwisselend internationaal
dansprogramma voor 50 - 80+
aangeboden door verschillende
docenten. Er is gelegenheid tot
uitrusten en aanbod van andere
activiteiten. Eén avond dansen op
levende muziek. Minimaal één jaar
danservaring vereist.
Dit jaar helaas vol: volgend jaar een
nieuwe kans.
Volledige verzorging. Kosten: €155,leden, €180,- niet-leden. Lees meer

Kookcursus op niveau
7 - 10 februari
Thema: culinaire wereldse invloeden
op de Hollandse pot. Samen met
gediplomeerd kok Astrid Kolkman
wordt elke dag het diner bereid.
Tevens is er aandacht voor theorie
(o.a. snijtechnieken).
Ontbijt en lunch: zelfverzorging.
Ochtenden vrij. Min. 8 / max. 15
deelnemers. Kosten: €115,- leden,
€130,- niet-leden. Lees meer

Koffiezondag
19 maart
Deze koffieochtend wordt
georganiseerd door de afdeling
Aalsmeer. De bijeenkomst wordt
opgeluisterd door de Miryam la Lucla y
grupo. Onder begeleiding van
gitaarmuziek en zang. Vanaf 10.00 uur
inloop, start programma om 10.30 uur.
Kosten: € 5,- inclusief koffie/thee.

Poëzie 3-daagse met Qigong
18 t/m 20 april
In de workshops van de dichter Harry
Zevenbergen schrijf je gedichten in
verschillende stijlen. Er is aandacht
voor juist stemgebruik en goede
voordracht, waardoor de poëzie gaat
leven. Tevens aandacht voor Qigongontspannings / concentratie /
stilteoefeningen o.l.v. Diana Steijn.
Volledig verzorgd. Kosten: €135,leden, €150,- niet-leden. Lees meer

Fietsvierdaagse
3 t/m 6 juli
Vier fietsdagen, 50-60 km per dag,
elke dag een ander thema. Aan bod
komen: water, ecocycling,
duinboerderijen en een Middeleeuws
avontuur.
Ontbijt en lunch: zelfverzorging.

Kosten afhankelijk van lid/niet-lid,
huis/camping, wel/geen warme
maaltijden. Van €45,- tot €140,-.
Fietsen zijn te huur. Lees meer

Materieschilderen en assemblages maken
3 t/m 7 juli
Zelf een werkstuk maken met gemengde technieken op het platte vlak. Kunstenaar
Renée du Clou zal met voorbeeldmateriaal, dia’s, verhaal en uitleg je inspireren.
Kosten: €130,- t/m €225,- (inclusief materiaalkosten). Lees meer

Opa/oma-kleinkindweek
6 t/m 10 augustus
Midweek voor opaʼs/omaʼs en
kleinkind(eren) van 4-10 jaar. Leuke
activiteiten voor de kinderen waarbij
de opaʼs en omaʼs helpen.
Kosten (inclusief avondmaaltijd):
€140,- leden, €175,- niet-leden,
kosten kinderen van leden €50,(max. 2 per volwassene), €135,kinderen van niet-leden. Lees meer

Tips
Tip #1
Het hele jaar: Kinderen Gratis Actie. Deze actie geldt in alle Nivon-natuurvriendenhuizen.
Per volwassen lid mag je twee kinderen (die zelf ook lid zijn) gratis meenemen. Minimaal
twee nachten. Voor zover mogelijk slapen de kinderen op de kamer van de volwassenen.

Tip #2
1 april tot 1 oktober: Surf the waves-arrangement. Geniet van de zee en het strand, peddel
in zee en pak de golven. Overnacht in Banjaert (let op Kinderen Gratis Actie). Meer
arrangementen bij Ozlines.

Tip #3
Op het kampeerterrein van Banjaert kun je het hele jaar het kabouterpad lopen. Puntmuts,
knapzak, opdrachtformulier en na afloop een glaasje kabouterlimonade en
kabouterdiploma. Kosten: €3,50 per kind.

Tip #4
Interesse in de historie van Wijk aan Zee? Ga naar het Julianaplein. Alle bijzonderheden
van het dorp komen er aaneengeschakeld tot ontwikkeling. In de oude dorpskerk zijn
regelmatig uitvoeringen, in de Kop van WaZ kan je lokale kunst bewonderen en in
eetlokaal Be My Guest kun je o.a. lekker eten. Beide locaties worden beheerd door Ella de
Jong, die graag mensen samenbrengt.

Het woord aan:
Allereerst het woord aan enkele gasten en zoals in elke nieuwsbrief praten we je
bij over Banjaert en duurzaamheid.

Verliefd op de locatie
Helemaal verliefd op de locatie,
gastvrijheid & concept (van
zelfverzorging, red.). Heel erg bedankt
en graag tot ziens. Vriendelijke
groeten van Jochen & Ilona.
Hartelijke groeten aan al die
hardwerkende vrijwilligers die zeggen
dat ze niet meer werken… :-) Oene.
Jaarlijks terugkerende gasten in
Banjaert zijn deelnemers of
toeschouwer van het Tata Steel
Schaaktoernooi. Op de foto een lieve
bijdrage aan ons gastenboek.

Green Key
Eind vorig jaar vroegen wij Green Key aan. Wij kregen dit diploma toegekend met
de hoogste lof, namelijk in de vorm van De Gouden Sleutel. De eer komt ook aan
onze gasten toe. Het gaat namelijk niet alleen om de grote installaties, de
LEDlampen, de zuinige koelkasten, enz. Het gaat ook om de kleine gebaren als de
lichten niet onnodig laten branden en de verwarming omlaag zetten als er
langdurig niemand op de kamer is. Het gaat om zuinig watergebruik: geen kraan
onnodig laten lopen. En afvalscheiding: het glas, papier en plastic apart. Dat
verloopt overigens heel goed in onze grote keuken.
Lid of niet, wie op Banjaert logeert heeft al gauw de Nivon-sfeer te pakken. De
meeste gasten hebben bij voorbaat bewust gekozen voor een natuurvriendenhuis.
En dat kan je merken. Voor het bereiden van het eten wordt door onze gasten over
het algemeen gekozen voor milieuvriendelijke producten en Fair Trade. Dat moet

niet, dat mag. Want NIVON staat ook voor ontmoeten. Gasten gaan op een
gemoedelijke manier met elkaar om, ook al hebben ze elkaar misschien pas twee
minuten geleden voor het eerst gezien. Voor de Green Key heet dat:
maatschappelijke betrokkenheid.
Zo konden we op veel vragen voor de Green Key antwoorden: dat regelen wij niet,
dat doen onze gasten zelf. Samen hebben we die sleutel binnen gehaald. We
gaan ook samen door. We blijven verse kruiden aanbieden uit eigen tuin en fietsen
verhuren, want ook milieuvriendelijke mobiliteit is een onderwerp.
Misschien heeft een van jullie nog een fantastisch idee? We blijven op onze
vierkante millimeter streven (en worstelen) voor een groene én duurzame wereld:
met trots op onze kleine bijdrage aan dit mooie doel!
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