
Activiteiten Banjaert 2016
1 april tot 1 oktober: SURF THE WAVES-arrangement. Geniet van de zee en het strand, peddel in zee en pak de
golven. Wees overdag actief, en overnacht in Banjaert. Info: www.ozlines.com, kijk bij ʻsurf and stayʼ.

1 april tot 1 oktober: KABOUTERPAD. Op het kampeerterrein van Banjaert loop je samen met je kinderen/kleinkin-
deren het kabouterpad. Puntmuts, knapzak, opdrachtformulier en na afloop een glaasje kabouterlimonade en kabou-
terdiploma. Kosten: € 3,50 per kind.

2 – 9 mei/16 – 24 oktober: KINDEREN GRATIS ACTIE. Twee kinderen (t/m 16 jaar) overnachten gratis per volwas-
sene (excl. toeristenbelasting). Er zijn verschillende recreatiemogelijkheden in Banjaert en omgeving.

19 – 24 juni: MAAK JE BETONRELIËF. Onder leiding van beeldhouwster Reneé de Clou werk je vanuit je eigen ont-
werp 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, met volledige verzorging/zonder verzorging. Inclusief materialen.

19 – 24 juni: FIETSVIERDAAGSE. Vier fietsdagen, 50 – 60 kilometer per dag, elke dag een ander thema. De themaʼs
zijn: polders, heidenen-heiligen-heren, buitenhuizen, water. Volledig verzorgd. Kosten: € 120, - t/m € 175, -, afhanke-
lijk van lid/niet lid, verblijf in huis/op de camping. Fietsen zijn te huur.

7 – 11 augustus: OPA-OMA-KLEINKINDWEEK. Midweek voor opaʼs, omaʼs en kleinkind(eren) van 4 – 10 jaar, ge-
nietend van en met elkaar. Al jaren een succes. Irene Jongenotter en Nicky van Kreel begeleiden de activiteiten, opaʼs
en omaʼs helpen hierbij. Geheel verzorgd.
Kosten volwassenen: lid € 140, -, niet-lid € 175, -, kosten kinderen € 110, - (lid), € 135, - (niet lid).

4 – 9 september: SPEKSTEEN AAN DE KUST. Een week lang speksteen bewerken onder leiding van beroepsbeeld-
houwster Hanneke Zwart. De op zondagavond uitgezochte stenen vormen aan het eind van de week, na alle bewer-
kingen, een expositie. Het is een geheel verzorgde week. Kosten: € 270, - voor leden, € 310, - voor niet-leden.

6 – 9 september: VERRASSEND PAPIER. Nieuw in Banjaert. De mogelijkheden van papier worden onderzocht, pa-
pier wordt gemaakt en verwerkt. Batikken, stempelen, marmeren, verven, decoratief gebruik voor boekjes en objecten.
Papier-maché: basis voor gekke vormen, sierlijke schalen, oogverblindende sieraden. Volledige verzorging.
Kosten: materiaal € 25,00, daarnaast € 120, - voor leden en € 140, - voor niet-leden.

10 september: TRAILRUN2DAAGSE. Een avontuur van 24 uur! In een rustig tempo wordt er gerend, ongeveer 21 ki-
lometer 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: € 65, - voor leden, € 75, - voor niet-leden. Info/aanmelden: Jolanda Denekamp, info@GAANenBELEVEN.nl

19 – 22 september: BANJEREN VANUIT BANJAERT. 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 verzorgd. Kosten: € 130, - voor leden, € 155, - voor niet-leden.

16 – 21 oktober: NATUURBELEVING VOOR KINDEREN, van 4 – 12 jaar. Bedoeld voor ouders en/of grootouders
met kinderen (zie boven ʻkinderen gratis actieʼ). Van zondag 16 oktober 15.00 uur tot vrijdag 21 oktober 12.00 uur zijn
er activiteiten voor kinderen waarvoor je je ter plekke kunt inschrijven. Kosten per activiteit: € 2,50 - in Banjaert te be-
talen.
Zelf verzorging. Begeleiding en organisatie: Marion Sandee en Akkelien Wiersma.

15 – 17 november: BEVLOGEN ZINGEN. Zingen met het hart op de tong. O.l.v. Frank Edam en Narda Kaandorp leer
je liederen die je raken. Aan bod komen traditionele liederen uit diverse landen en nieuw Nederlandstalig repertoire
met teksten over herkenbare hedendaagse themaʼs. De dagen zijn geheel verzorgd.
Kosten: € 140, - voor leden, € 160, - voor niet-leden. Zonder overnachting: € 90, - Aanmelden vanaf 1 april.

AANMELDEN: banjaert@nivon.nl of 088 099 09 72


