ACTIVITEITEN IN 2017
WATERPLEZIER.
Banjaert in Wijk aan Zee ………… juist in die zee en op het strand zijn vele
activiteiten mogelijk, voor jong en oud. Banjaert is een samenwerkings‐
verband aangegaan met Ozlines Surf, interessante arrangementen zijn
mogelijk. Lees meer hierover onder het kopje ‘Wijk aan Zee’.

KABOUTERPAD.
Voor de jonge kinderen: op het kampeerterrein van Banjaert loop je samen
met je (klein)kinderen het kabouterpad. Puntmuts, knapzak, opdrachtfor‐
mulier en na afloop een glaasje kabouterlimonade en diploma. Kosten €3,50
per kind.

18 t/m 20 april: POËZIE3DAAGSE.
Ooit al eens je eigen gedicht willen schrijven? In deze 3 geheel verzorgde
dagen ga je gedichten schrijven in verschillende stijlen. De dichter Harry
Zevenbergen zal je hiertoe inspireren. Poëzie kan je lezen, maar poëzie komt
echt tot leven wanneer je een gedicht voordraagt voor een publiek. Voor een
goede voordracht gaan we de mogelijkheden van de stem verkennen. De
laatste bijeenkomst sluiten we af met een voordracht waarin je je beste
gedichten laat horen.
Het is tevens de bedoeling dat tijdens deze dagen ontspanningsoefeningen
worden gehouden.

3 t/m 6 juli: FIETSVIERDAAGSE.
Banjaert, gelegen in de IJmond, in Noord Kennemerland. Onder het kopje
‘Wijk aan Zee’ staan vele fietsmogelijkheden in de omgeving van Banjaert
aangegeven. Deze omgeving is heel divers: naast de prachtige duinen zijn er
de groene en waterrijke agrarische gebieden landinwaarts. Magda Vodde, die
thuis is in al deze gebieden, stippelt 4 routes van 50 tot 60 km uit voor 4
fietsdagen. Elke dag heeft een eigen thema. De vier thema’s zijn: water,
monniken, ecocycling en boerderijen in de duinen.

3 t/m 7 juli: MATERIESCHILDEREN EN ASSEMBLAGES MAKEN.
Kunstenaar Renée du Clou zal je met voorbeeldmateriaal, PowerPoint,
verhaal en uitleg inspireren tot een eigen idee voor het maken van een
werkstuk met gemengde technieken op het platte vlak. Gebruikt worden verf,
lijm, papier, zgn. afval of gevonden dingen in het bos of op het strand. Dit
alles op ondergrond van hout, met daarbij ook aandacht voor de omlijsting en
het hangsysteem. Deze cursus heeft voor dit jaar het maximaal aantal
deelnemers bereikt, voor volgend jaar het advies: boek op tijd!

6 t/m 10 augustus: OPA‐OMA‐KLEINKINDWEEK.
Een midweek voor grootouder(s) en kleinkind(eren) van 4 tot 10 jaar. Deze
midweek kent al jarenlang een grote belangstelling. Onder de bezielende
leiding van Irene Jongenotter en Nicky van Kreel worden er dagelijks
activiteiten uitgevoerd waarbij de grootouders een helpende en
ondersteunende rol hebben. Het genieten van elkaar staat voorop. Deze
activiteit is nu reeds volgeboekt, volgend jaar een nieuwe kans.

3 t/m 8 september: SPEKSTEEN AAN DE KUST.
Een week lang speksteen bewerken onder leiding van beroepsbeeldhouwster
Hanneke Zwart. Op zondagavond zoekt iedereen een steen uit, aan het einde
van de week is er een expositie van het gemaakte werk. De werkzaamheden

vinden buiten plaats, in een tent en/of in de open lucht. Er wordt ’s morgens
en ’s middags gewerkt.

5 t/m 8 september: VERRASSEND PAPIER 2.
In 2016 vond deze workshop voor de eerste keer plaats. Deze keer gaan we
weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden van papier en kan iedere
deelnemer voor zichzelf bepalen welke techniek er verder wordt uitgewerkt.
Een ieder werkt dus aan een eigen project waarbij de begeleiding individueel
is.

11 t/m 14 september: BANJEREN VANUIT BANJAERT.
Opnieuw zullen Ria Mesker en Marijke den Heijer de wandelschoenen
aantrekken en vier dagen lang wandelingen maken langs de zee en door de
duinen. De dag van aankomst zal een kortere wandeling zijn, evenzo de dag
van vertrek. Op de overige dagen zullen de wandelingen een lengte van 15
km hebben.

23 t/m 27 oktober: NATUURBELEVING VOOR KINDEREN.
Gedurende deze dagen zijn er in Banjaert activiteiten voor kinderen waar je je
ter plekke voor kunt inschrijven en waar €2,50 per activiteit voor verschuldigd
is. Deze dagen in de herfstvakantie zijn in het bijzonder geschikt voor ouders

en/of grootouders. De organisatie en begeleiding van de activiteiten ligt in
handen van Marion Sandee en Akkelien Wiersma. Er wordt geknutseld, er
wordt gewandeld in de duinen en langs het strand.

6 t/m 8 november: KOKEN VOOR DE FEESTDAGEN.
Deze workshop wordt gegeven door Astrid Kolkman, gediplomeerd kok.
Naast enige theorie (bijv. snijtechnieken) gaat ze met de deelnemers aan de
slag en wordt de avondmaaltijd met diverse gangen voorbereid en genuttigd.
Op de laatste avond zijn ook gasten welkom. Vele gerechten zullen goed
bruikbaar zijn voor de feestdagen in december. Alle gerechten worden op
papier aangereikt.

14 t/m 16 november: BEVLOGEN ZINGEN.
Zingen met het hart op de tong, zingen van liederen die je raken. Aan bod
komen liederen uit diverse landen en nieuw Nederlands repertoire met
teksten over herkenbare thema’s. Deze dagen zijn van ’s morgens tot laat in
de avond vol muzikaliteit. Voor deze workshop is de belangstelling groot,
advies is: geef je snel op, na 1 april.

12 t/m 15 december: KUNST VAN HET LEVEN.
Het jaar loopt ten einde, beschouwend en handelend sluiten we het af. Vier
dagen, ‘vier’ nieuwe ervaringen, ‘vier’ gezamenlijke diners, ‘vier’ het einde
van het jaar. Verhalen worden verteld, er wordt gediscussieerd, gezwegen in
gesprek, er wordt gewandeld, kunst beleefd en surrealistisch getekend. Dit
alles o.l.v. vier inleiders. Maximaal 20 personen kunnen er aan deelnemen.

VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT:
verdere informatie over verzorging/kosten:
zie www.nivon.nl – de activiteitenkalender

aanmelden: aanmelding.banjaert@gmail.com of 06 43 45 81 85

