
 
 

 

Voorjaar 2023 
Donkere wolken jagen door de lucht. Schijnt morgen de zon? Op afstand horen 
we gerommel. Onrust. Er is hoop op een betere toekomst. 
Alleen samen. 
Ga er samen op uit. We organiseren ook weer een aantal arrangementen. De 
natuur in, creatief aan de slag, samen zingen en dansen. Op verschillende 
manieren geven we daar informatie over, onder andere met deze nieuwsbrief. 
Wil je hem over de mail ontvangen? Je kunt daarvoor een mailtje 
sturen: pr.banjaert@nivon.nl. Je kunt in dat mailtje tevens vermelden wat er 
volgens jou nog aan de nieuwsbrief ontbreekt. Daar kunnen wij wellicht wat 
mee.  
Lees meer 

Activiteiten 
Het strand is op loopafstand en er is volop gelegenheid om te fietsen Lees meer en te 
wandelen Lees meer    Het infocentrum van het duinreservaat in Castricum, de Hoep, 
de horeca en de musea zijn weer open. Kijk op de betreffende websites voor informatie. 
Daarnaast hebben we door ons georganiseerde activiteiten, die we hier onder voor jullie 
op een rijtje hebben gezet. Een paar in de Toorts en op de website genoemde 
activiteiten zijn al volgeboekt. Dat zijn wereldmuziek, aquarelleren en fietsen langs de 
kust. Let op: speksteen aan de kust is in september vol, maar in juli is nog plaats. Lees 
meer.  
Reserveren huis: ams.banjaert.h@nivon.nl / 088 0990 
972; kampeerterrein ams.banjaert.kt@nivon.nl  / 088 0990 973 

 

 



Wandeltweedaagse 
 
het hele jaar door.  
 
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). De route volgt het kustpad, aangegeven door de 
rood/witte markering. Uiteraard is de route ook 
andersom te lopen. Of één helft, in Banjaert neem je 
dan de bus naar station Beverwijk, of je loopt naar het 
station (een kleine 10 km).    
Lees meer 

 
 

Natuurbeleving voor kinderen 
 

28 februari t/m 3 maart 
De natuurbeleving is bedoeld voor kinderen 
vanaf 4  jaar. Tijdens deze dagen in de 
krokusvakantie van Noord Nederland zijn er 
activiteiten o.l.v. Marion Sandee. Je kunt je 
hiervoor ter plaatse opgeven. Kosten € 2,50 per 
kind per activiteit, € 1,00 voor een 
avondactiviteit.. 
Lees meer 
 
 

Levensbomen tekenen en knippen 
14 t/m 16 maart 

Heel veel culturen hebben hun eigen levensboom.  
DE BOOM staat voor vernieuwing door de natuur 
en de cyclus van dood, wedergeboorte en groei. De 
wortels stevig in de aarde, de stam verbindt de 
aarde met de hemel (de kruin). De cursus wordt 
gegeven door Janna van Zuijlen, die meer dan 40 
jaar ervaring heeft met papierknipkunst. 
Materiaal (zelf meenemen) wordt nader bekend 
gemaakt. 
Ontbijt en lunch: zelfverzorging. 
Inclusief 2 warme maaltijden. 
Leden € 135,00 / niet-leden € 195,00. Lees meer 

 
 



 
Encaustic Art (voor beginners) 

 
14 en 15 maart 

 

Vanwege de grote belangstelling weer een 
basisworkshop ‘schilderen met bijenwas’. Deze 
workshop wordt gegeven door Sonja Hendriks. 
Met een strijkboutje en gekleurde bijenwas ga je 
aan de slag en maak je de mooiste producten. Je 
hoeft geen verstand en talent te hebben voor 
schilderen, iedereen kan het leren. Er wordt 
gewerkt tijdens 4 dagdelen. Ontbijt en lunch is 
zelfverzorging, inclusief warme maaltijd. 
Materiaalkosten: € 25,00 Tijdens de cursus te 
betalen aan Sonja. 
Kosten: leden € 80/ niet-leden € 120 

 

Creatieve Ontspanningsdagen 

 
22 t/m 23 maart 2022 
 

Wilma Kooiman biedt een programma met o.a. yoga, tai 
chi, qi gong, meditatie of een filosofisch gesprek. 
Daarnaast activiteiten als het maken van een zielekaart 
(collage) en reflecterende woordspelletjes. Ook is er vrije 
tijd om individueel te wandelen, lezen of luieren. Het 
programma begint maandagavond om 19.30 uur. Tot die 
tijd zelfverzorging, vanaf dinsdag is het volpension. 
Leden € 120 / niet-leden € 180 Lees meer 

 

 

Kabouterpad 
 

1 april- 1oktober 
 

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. 
Kosten: € 3,50 per kind. 
Lees meer 

 
 



 
 

Ozlines  surfschool 
 

1 april- 1oktober 
 

Banjaert en Ozlines, een surfschool in Wijk 
aan Zee, hebben een 
samenwerkingsverband. En dat scheelt! Alle 
gasten van Banjaert krijgen 10% korting bij 
Ozlines Surfschool. Meer informatie: Lees 
meer 

 

Encaustic art voor beginners en 
gevorderden. 

 

12 en 13 april 
Zie hiervoor ook de info van 14 en 15 maart. Er 
zijn ontzettend veel mogelijkheden die aan bod 
zullen komen. Afhankelijk van je niveau kan je 
met verschillende technieken, materialen en 
gereedschap aan het werk. 
Materiaalkosten: € 27,50 (pinnen niet mogelijk). 
Inclusief de warme maaltijd op woensdag. 
Ontbijt en lunch is zelfverzorging. 
Kosten: € 80,00 leden / niet-leden € 120,00. 
Kijk voor meer informatie op de website 

 

Schrijven vanuit je hart 
12 t/m 14 april 
 

In oktober 2022 werd deze cursus met veel 
enthousiasme gegeven door Jannie van 
Maldegem. Je doet in 3 dagen ervaring op met 
verschillende schrijfvormen. We maken een 
schrijfwandeling en een collage, we lezen voor en 
luisteren met aandacht naar elkaar.  
Van woensdag 10.00 uur tot vrijdag14.00 uur. 
Dinsdag gratis overnachting, als je dat wilt. 
Ontbijt en lunch: zelfverzorging. 
Inclusief 2 warme maaltijden. 
Kosten: leden € 135,00 / niet-leden € 195,00 
Kijk voor meer informatie op de website 

 

 
 



 
 
Verhalen driedaagse 
 

24 t/m 26 april 
 

Anne van Delft is vertelster en geeft met plezier 
les in het vertellen van verhalen aan vertelopa’s 
en oma’s, theaterliefhebbers, rondleiders, 
zangers, leraren, jonge mensen. Ervaren 
vertellers en mensen die het zouden willen leren, 
iedereen is welkom. We maken een fijne 
afwisseling van verschillende werkvormen en 

ontspanning en laten ons inspireren door de omgeving en het ontluikende 
voorjaar in de duinen van Wijk aan Zee. Heb je nog vragen over de 
workshop? Bel Anne: 020 6227395. Ontbijt en lunch: zelfverzorging. Warme 
maaltijden inclusief. 
Kosten: € 130,00 leden / niet-leden € 190,00 
Kijk voor meer informatie op de website 

 

Vlieg met de Vogels 
24 t/m 26 april 
 

Elk jaar zoeken nachtegalen het terrein van Banjaert weer 
op. Tijdens deze vogeldagen gaan we elke dag op pad om op 
verschillende plekken vogels te observeren: kijken en 
luisteren. Enkele vrijwilligers van Banjaert begeleiden de 
tochten: Magda en Nora.. 
Zondagavond is er een kennismaking, met gratis 
overnachting. Een fiets is noodzakelijk, maar kan ook 
gehuurd worden in Banjaert. Het zijn korte tochten, een e-
bike is niet echt nodig. Neem vooral je verrekijker mee. Het 
arrangement bestaat uit drie overnachtingen en een warme 
maaltijd op maandag en dinsdag. Verder zelfverzorging. 
Kosten: leden € 105,00 / niet-leden € 157,50. 
Lees meer 
 

Tips: 

Tip #1 

De nieuwe sluis is klaar. De sluizen zijn weer open voor fietsers en 
voetgangers. Het infocentrum Ship is definitief dicht. 
Tip #2 

Er zijn fiets- en wandelroutes aanwezig bij de receptie van het huis. Er is een 
beschrijving bij van natuur, landschap en historische achtergrond. Fietsen 
zijn te huur bij de receptie. 



Tip #3 

Klaas Vaak wil nog wel eens een kamertje overslaan. Wij willen er alles aan 
doen dat je de nacht comfortabel doorbrengt. Extra deken of kussen nodig? 
Vraag het gerust. 
Tip #4 

Spelletjes genoeg aanwezig, zowel in de bibliotheek boven als bij de balie. 
Nu nog een partner. 

Het woord aan de gasten 
Twee berichtjes uit het gastenboek. 
 
Dank voor het prettige verblijf!  
Tip 1: Als je van Wijk Havenpier (red: Noorderpier) 
over het strand naar Wijk ( red: Wijk aan Zee) loopt, 
kom je halverwege een echt gezellig strandtentje 
met een warme houtkachel tegen.  
Tip 2: De strandtent Timboektoe is ook erg leuk en 
gastvrij. Mooi zicht op de grote schepen die de 
haven in en uit gaan. 

 

Twee vrienden op reis, ditmaal niet met de 
motorfiets maar met het busje van oma. Fijne plek. 
Volgende maal mogen onze 7 kinderen en 2 
vrouwen ook mee. 

 

Duur-zaam. 
 

Wat is alles duur geworden. Bovenop de kamerhuur of kampeerplaats komt 
niet alleen de toeristenbelasting maar ook nog een energietoeslag van € 1 
per persoon per nacht. In alle accommodaties. Menige gast zal de 
wenkbrauwen hebben gefronst. De toeslag is om de energiebesparing te 
bekostigen. Banjaert is vergeleken met andere accommodaties al vrij ver met 
isolatie, heeft een dak vol met zonnecellen en heatpipes op het dak van de 
Schulp. Een half jaar geleden zijn in de keuken elektrische kookplaten 
aangebracht. Nu zijn de ketels aan vervanging toe. Wij willen warmtepompen 
aanschaffen. We willen naar energieneutraal......., op den duur.... 
 

 
 

 
Natuurvriendenhuis Banjaert 

Burg. Rothestraat 53 a 
1949 CC  Wijk aan Zee 

 
Banjaert brengt drie keer per jaar een Nieuwsbrief uit Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Dan 

kunt u zich uitschrijven; pr.banjaert@nivon.nl. 


