ACTIVITEITEN 2018 / eerste halfjaar
VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT:
zie: www.nivon.nl – de activiteitenkalender
aanmelden:
ams.banjaert.h@nivon.nl /of 06 43 45 81 85

1 januari t/m 31 december: WANDELTWEEDAAGSE.
Evenals de andere natuurvriendenhuizen heeft ook Banjaert een
wandeltweedaagse. Je wandelt vanaf station Castricum door de duinen naar
Banjaert (12 km) voor de overnachting, de volgende dag loop je naar het
station in Santpoort‐Noord (15 km). Op deze site en op www. nivon.nl staat
meer informatie hierover en is de routebeschrijving beschikbaar.

6 t/m 9 februari: 50‐60‐70‐80+…. DANSEN DUS.
Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren organiseren we opnieuw
dansdagen in Banjaert. Tijdens deze dansdagen wordt een afwisselend
internationaal programma aangeboden en zullen verschillende docenten
workshops verzorgen. Een van de ochtenden zal geheel worden gevuld met
Israëlische dansen. Tijdens de middaguren is er gelegenheid tot uitrusten en
zal er na de theepauze een andersoortige activiteit plaatsvinden. Op de
woensdagavond zal er levende muziek zijn, verzorgd door het orkest
ORSAKET. De dagen zijn geheel verzorgd. Kosten: €160,‐ leden, €185,‐ niet‐
leden. Helaas kan men zich niet meer inschrijven, het is vol!

13 t/m 16 februari: KLEURRIJKE CREATIEVE WINTERDAGEN.
Acrylschilderen en glasmozaïek. Vier dagen lang werken aan een schilderij of
een mozaïekwerkstuk. Iedere deelnemer kan kiezen voor de opdracht van de
dag of zelfstandig werken aan een werkstuk naar keuze. Het is ook mogelijk
om deze dagen aan beide activiteiten deel te nemen. De begeleiding wordt
verzorgd door de docenten van ArtStudioDeZon. Wim de Goede en Hetty

Kienhuis hebben ruime schilderervaring: met diverse schildermaterialen en in
verschillende stijlen. Naast hun werkzaamheden als docent beeldende
vorming maken zij ook veel eigen werk. Wim verzorgt deze dagen vooral de
begeleiding van de schildergroep en Hetty zal zich bezighouden met de
mozaïekgroep. Materiaalkosten (€30,‐) zijn niet inbegrepen in de kostprijs.
Inclusief warme maaltijden, ontbijt/lunch: zelfverzorging.
Kosten: €180,‐ leden, €200,‐ niet‐leden.

27 februari t/m 2 maart: NATUURBELEVING VOOR KINDEREN.
Deze beleving is bedoeld voor kinderen van 4 – 12 jaar. Tijdens deze dagen in
de krokusvakantie zijn er activiteiten waarvoor je je ter plaatse kunt opgeven.
Kosten € 2,50 per kind per activiteit. Begeleiding: Marion Sandee.

6 t/m 8 maart: ZANGDAGEN MET WERELDMUZIEK.
Drie dagen lang zingen uit het repertoire van de wereldmuziek. Levens‐
liederen uit alle windstreken: Europese landen, de Balkanlanden, Israël,
Afrika, Noord‐ en Zuid Amerika, Roma/Zigeunerliederen. Alle sferen komen
voorbij: van gepassioneerd, uitbundig, vrolijk, tot romantisch, verstild en

ingetogen. We zoeken steeds naar de ziel, het verhaal van de muziek. Er
wordt meerstemmig gezongen. Plezier staat voorop bij deze zangdagen.
Het enthousiaste team van Kantado Festivalo neemt u mee op deze muzikale
wereldreis: Hetty Kienhuis‐dirigent/zang/gitaar, Guus Hendriks‐accordeonist,
Wim de Goede‐zang/contrabas. Tijdens deze zangdagen kunt u ook genieten
van enkele optredens. Afsluiting van de dagen met een optreden, waarbij
vrienden en familie welkom zijn. Exclusief ontbijt/lunch, inclusief 3 warme
maaltijden. Kosten: €150,‐ leden, €165,‐ niet‐leden.

1 april tot 1 oktober: KABOUTERPAD.
Op het kampeerterrein van Banjaert loop je samen met je (klein)kinderen het
kabouterpad. Puntmuts op, knapzak op de rug, een opdrachtformulier in de
hand en na afloop een glaasje kabouterlimonade en kabouterdiploma.
Kosten: €3,50 per kind.

1 april tot 1 oktober: SURF THE WAVES‐arrangement.
Banjaert en Ozlines, een surfschool in Wijk aan Zee, hebben een
samenwerkingsverband. Wees overdag actief, geniet van de zee en het
strand, peddel in het water en pak de golven. Overnacht in Banjaert.
Interessante arrangementen: www.ozlines.com, kijk bij ‘surf and stay’.

3 t/m 5 april: POËZIE3DAAGSE.
Ooit al eens je eigen gedicht willen schrijven? Na de succesvolle cursus in april
2017 ook in 2018 deze poëzie3daagse. In deze 3 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. Geheel
verzorgd. Kosten: €140,‐ leden, €155,‐ niet‐leden.

16 t/m 18 april: : WIE HET GELUID KENT, KENT DE VOGEL.
Onder dit motto neemt natuurfotograaf en vogelkenner Peter Zwitser je
ochtenden mee door het Noord‐Hollands Duinreservaat en langs de kust, om
te luisteren en natuurlijk te kijken naar de eerste terugkerende zangvogels,
die na een maandenlang verblijf in Afrika en Zuid‐Europa, hun broedplaatsen
in onze duinen weer opzoeken.
Zangvogels heten zo, omdat zij allemaal hun karakteristieke zang, die per
soort zeer verschilt, vooral in het voorjaar laten horen. Het zijn alleen de
mannetjes die zingen en op deze manier hun territorium afbakenen en tevens
proberen daarmee een vrouwtje te lokken. Zodra de vogels dan ook terug zijn
uit hun winterkwartieren beginnen zij direct te zingen, waarbij sommige
vroege soorten, zoals heggemussen, zanglijsters, merels en sommige
mezensoorten al vanaf eind februari en begin maart hun zang laten horen.
Vanaf eind maart en begin april komen de tjiftjaf en de fitis en even later ook
de zwartkop en andere soorten. Een van de mooiste en bekendste zangers
van de duinen is wel de nachtegaal, waarvan de eerste vogels in de derde
week van april arriveren. Een mooie soort, die al vanaf begin april aanwezig
is, is de blauwborst en we zullen dan ook moeite doen deze vogel te vinden.
Tijdens de 3 ochtendexcursies
zal dus vooral de aandacht
uitgaan naar de zang en
uiteraard proberen we de
vogels ook te zien te krijgen.
Aangezien we ons over vrij
grote afstanden gaan
verplaatsen, is een fiets
noodzakelijk en een
verrekijker is zeer gewenst.
Als er onder de deelnemers
belangstelling bestaat, kunnen we ook een ochtend de Noordpier van
IJmuiden bezoeken, om daar naar zeevogels en steltlopers te kijken. Op een
van de avonden zal ik een presentatie over mijn reizen naar Spitsbergen
houden. De excursies vinden in de ochtenduren plaats. Ik hoop je in april te
ontmoeten.
Peter Zwitser
Voor fotografie, kijk op: www.pbase.com/peterzwitser
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