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Diamanten jubileum voor de parel aan het 

strand 

 

De Banjaard bestaat 60 jaar, van harte gefeliciteerd met 

het diamanten jubileum!  

Van oudsher is Kamperland een landbouwdorp. Door 

de aanleg van de Deltawerken kwam het toerisme goed 

op gang op Noord-Beveland. Vakantieparken werden in 

de jaren ‘50 en ‘60 aangelegd. Een van de eersten is De 

Banjaard. De Banjaard heeft een nieuwe golfbeweging 

in gang gezet op het gebied van recreatie en daar 

mogen we allemaal trots op zijn! 

 

Het vakantiepark dankt natuurlijk ook zijn bestaan aan de ligging aan het 

prachtige Banjaardstrand, dat een echte parel te noemen valt. Vakantiepark De 

Banjaard is gelegen in een groene oase aan de kust in Zeeland, onderaan de 

duinen van een van de mooiste en schoonste Noordzeestranden van Nederland, 

op een steenworp afstand van Kamperland, het Veerse Meer en natuurgebied 

De Schotsman. Binnen Zeeland heeft dit gebied een geheel eigen dynamiek.  

 

Maar na 60 jaar is het inmiddels wel aan een vernieuwing toe en wij zijn er als 

gemeente dan ook trots op dat wij dit aanpakken samen met allerlei partijen. 

V.V.E. de Banjaard is er hier één van. Maar ook de dorpsraad en alle 

ondernemers uit het gebied, de Provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer en nog veel meer partijen. We werken samen aan een 

toekomstbestendig gebied waar het ook over nog eens 60 jaar goed toeven zal 

zijn! 

 

Rest mij nog de organisatie van het jubileum te feliciteren met deze uitgave en 

wil ik hen succes wensen met de organisatie voor de feestelijke dag op 14 

september aanstaande! Het wordt vast een onvergetelijke dag! 
 

 

A.M. Demmers-van der Geest 

Burgemeester Noord-Beveland 
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Bungalowpark De Banjaard 60 jaar jong ! 

 

In deze 60 jaar is Noord-Beveland veel veranderd, hoe kan het ook anders. 

Van agrarisch naar toeristisch eiland, van stil naar periodiek druk op zomerse 

dagen. 

Na de watersnoodramp van februari 1953 ontsloten door bruggen, sluizen en 

dammen in het kader van de Deltawerken. 

Ontdekt door veel stedelingen, die de weidsheid van de polders weten te 

waarderen.  

Genietend van de vergezichten over de Oosterschelde en het Veerse Meer. 

Het uitgestrekte Banjaardstrand met de duinen en rustieke uitstraling van ons 

park vormen voor de bungalowbewoners de ideale vakantie-bestemming om 

meerdere keren per jaar naar terug te keren. 

Geleidelijk aan wordt ons park omgeven door tal van recreatie-parken, 

campings en recreatieve voorzieningen. 

In de tweede en derde generatie van onze eigenaren zien we de 

oorspronkelijke bungalows vergroot en gemoderniseerd worden, de uitstraling 

gaat ook in ons park meer en meer naar grotere, luxere bebouwing. 

Wat blijft is de vereniging van eigenaren, die de belangen van hun leden bij de 

gemeente en naar andere organisaties onder de aandacht brengt en daar waar 

nodig zijn stem laat horen. 

Onze vereniging is de langst bestaande  VVE en ook lange tijd de enige op 

Noord-Beveland. Ons park kent nog vele eerste eigenaren en door de jaren 

heen zijn veel vriendschappen ontstaan. 

Graag wens ik u allen nog vele jaren van geluk en ontspanning in onze 

Banjaard toe. 

Met vriendelijke groeten, 

Kees van den Berg 

Voorzitter VVE De Banjaard 
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60 Jaar  
“oude“  

de Banjaard 

 

wir feiern das am Samstag, 14. September 2019 

we vieren het op zaterdag 14 september 2019 

Strandpavillion de Banjaard (Frank van Halst) 

 

08:30  gemeinsames Frühstück ontbijt samen 

  Programm für jung und alt  

  Programma voor jong en oud 

 

xx:xx  Barbecue Details später / later 

 

 

Dieses Heft 60 Jahre oude de Banjaad widmet sich speziell den letzten 10 

Jahren 

• Was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? 

• Was ist geblieben? 

• Was fehlt? 

Dit boekje 60 jaar oude de Banjaard is specifiek gewijd aan de laatste 10 jaar 

• Wat is er veranderd in de afgelopen 10 jaar? 

• Wat blijft er over? 

• Wat mist? 
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Was ist in den letzten 10 Jahren neu 

entstanden?            Wat is er bijgekomen in 

de afgelopen 10 jaar? 

 

 

Eigene Homepage mit speziellem nur für 

Mitglieder geschütztem Teil 

eigen website met voor leden een 

speciaal afgeschermd deel 

(http://www.debanjaard.eu/) 

  

Nachsommertreffen / nazomerborrel 

(Tradition immer Anfang September?) 

(traditie altijd begin september?) 

 

ALV seit 2017 wieder in de Banjaard, im 

Amadore-Hotel de Kamperduinen 

Jährlicher Beitrag je Mitglied 10 € 

Müllbeseitigung in der Sommerperiode 

wöchentlich (ohne Trennung; nur graue 

Mülltonnen) 

Parken-Probleme am Hotel beseitigt. 

 

Kontakt mit CPDB (Residence) 

 

Erneuerung des Dünenübergangs am 

Patrijzenlaan 

 
Eigener Newsletter (nur für 

Mitglieder) 

Eigen nieuwsbrief (alleen voor leden) 

 

2014   Alex  

2015   Seafarm & Proeverij 

2016   Seafarm & Proeverij 

2017   Seafarm & Proeverij 

2018   Strandpavillion de Banjaard 

2019   Strandpavillion de Banjaard 

ALV sinds 2017 weer in de Banjaard, 

in Amadore-Hotel de Kamperduinen 

De jaarlijkse bijdrage per lid 10 € 

vuilnisophaal in de zomerperiode 

wekelijks (zonder scheiding; alleen 

grijze containers). 

elimineren parkeerproblemen bij het 

hotel 

Contact met CPDB (Residence) 

 

Vernieuwing van de duinovergang bij 

Patrijzenlaan 

http://www.debanjaard.eu/
http://www.debanjaard.eu/
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Die letzten 10 Jahre waren in de Banjaard sehr ereignisreich. Frühere 

Eigentümer haben ihr Haus verkauft, neue Eigentümer – und damit auch 

Mitglieder – sind hinzugekommen. Häuser sind in die Jahre gekommen und 

wurden renoviert, andere wurden abgerissen und komplett neu gebaut; doch 

der alte charmvolle Charakter des Parks ist geblieben.Überwiegend  

individuelle Häuser, gut abgeschottet von den NachbarBungalows, 

Grundstücke mit schönen bunten Gärten, schöne schmale Laans mit viel 

Baum-und Buschwerk, aber manchmal zu schmal für die Müllabfuhr und 

andere Zulieferfahrzeuge. Dadurch wurden die Bermen kaputtgefahren. Auch 

die Kanalisation lässt zu wünschen übrig: bei starken Regenfällen sind die 

Wege total überflutet. Die Müllcontainer werden immer noch an den Häusern 

entleert, was zu den unschönen Müllcontainer-Paraden führt, weil - u.a. 

bedingt durch die zahlreichen Wechsel von Urlaubern in den Häusern – die 

Container nicht wieder auf die Grundstücke zurückgestellt werden. Daran 

arbeitet die VVE mit der Gemeinde mit dem Ziel, vier zentrale unterirdische 

Müllcontainer am Banjaardweg zu installieren. 

Mit der Eigentümervereinigung des Nachbarpaks Residence de Banjaard 

(CPDB) sind wir in Kontakt getreten, tauschen uns aus und unterstützen uns 

gegenseitig, so zu denThemen Sicherheit (gegen Einbruch, Diebstahl etc) und 

gegen die Erneuerung der Windkrafträdern. 

Unsere jährlichen Mitgliederversammlungen finden wieder – so wie vor 

Jahren vor dessen Umbau – in den Räumen des Hotels (Amadore Hotel de 

Kamperduinen) statt, die Zusammenarbeit mit dem Hotel - mit dem 

Management und dem Personal – ist in den Jahren gewachsen, wir haben 10%-

KortingCards erhalten für Essen und Trinken wie auch für Wellness und 

Hotelzimmer und sind hinsichtlich Verbesserungen ständig im Gespräch 

miteinander. 

Einmal im Herbst (meistens Anfang September) treffen wir uns – ohne Tages-

ordnung und Protokoll – zum besser Kennenlernen und Austausch zu einem 

nazomerdrankje mal hier mal dort; zur Finanzierung aller anstehenden Auf-

gaben haben wir (anstelle der einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 50 €) 

einen jährlichen Beitrag (10 €) eingeführt. Mt unregelmäßig erscheinenden de 

Banjaard Newslettern halten wir unsere Mitglieder über dem Laufenden.  
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Am 22.05.2009 wurde auf der 

Spielwiese am Sijsjeslaan das 

große Jubiläum „50 Jahre De 

Oude Banjaard“ mit vielen 

TeilnehmernInnen gebührend 

gefeiert (wie die Bilder zeigen). 

 

Op 22.05.2009 het grote jubileum 

„50 Jaar van De Oude Banjaard“ 

was op de speelweide bij 

Sijsjeslaan met veel deelnemers 

gevierd (zoals de foto's laten zien). 

 



60 Jahre „Oude de Banjaard“ 

„de Banjaard“ 

 

 

30 Jahre später geben Siegfried Jagau 

(FAZ 14) und Altfrid Norpoth (LEE 02) 

zum 50jährigen Jubiläum eine neue 

Broschüre haraus mit vielen Texten und 

Bildern aus den bewegten 50 Jahren. 

30 jaar later geven Siegfried Jagau (FAZ 

14) en Altfrid Norpoth (LEE 02) 50-jarig 

bestaan publiceerde een nieuwe 

brochure met vele teksten en beelden 

van de voorbije 50 jaar. 

http://www.debanjaard.eu/ 

50_jaar_de_banjaard_38321396.html  

De Heer Harmen Balijon hat 1979 zum 

20 jährigen Jubiläum von de Banjaard 

ein großartiges Heft erstellt mit schönen 

Texten und zahlreichen Zeichnungen zu 

den Anfängen von de Banjaard. Er 

schreibt darin: „ In 1979 bereikte het 

bungalowdorp „DE BANJAARD“ de 

twintigjarige leeftijd. Het leek mij aardig 

om naar aanleiding van dit heugelijke 

feit enkele notities te maken. Nu is 

twintig jaar geschiedenis niet zo 

indrukwekkend maar er zijn toch wel 

enkele zaken die de moeite van het  

opschrijven waard zijn.  

 

 

 

http://www.debanjaard.eu/%0b50_jaar_de_banjaard_38321396.html
http://www.debanjaard.eu/%0b50_jaar_de_banjaard_38321396.html
http://www.debanjaard.eu/%0b50_jaar_de_banjaard_38321396.html
http://www.debanjaard.eu/%0b50_jaar_de_banjaard_38321396.html
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Seit 10 Jahren:       Amadore-Hotel  

de Kamperduinen in de Banjaard 

 

 

 
 

Na de opening in 2010 is Amadore Hotel Restaurant de Kamperduinen het hotel 

waar u terecht kunt voor een brunch, diner, lunch, borrel en ontbijt. Naast het 

restaurant kunt u hier ook heerlijk genieten en ontspannen in de wellness. Onze 

schoonheidsspecialisten en masseuses verzorgen behandelingen en diverse 

massages. Helaas is ons hotel in oktober 2018 getroffen door een brand 

waardoor het genoodzaakt is de deuren te sluiten. Op dit moment wordt er hard 

gewerkt aan de weder opbouw zodat u als gast weer kunt genieten van alles wat 

wij u te bieden hebben! 

 

Naar verwachting opent het hotel inclusief geheel vernieuwde wellness en 

restaurant weer medio 2019. 

 

Graag tot binnenkort!                                       Amadore-Hotel de Kamperduinen 
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Vinkenlaan 9     

“Zeezang”   

 

Vanaf 1959 komen we in 

de Banjaard. Ons 

vakantiehuisje met de 

naam “Zeezang” was een 

van de eerste huizen die 

hier gebouwd zijn.  

Je kunt het je nu bijna niet voorstellen: alleen een paar huisjes en daaromheen 

een kale vlakte waar jonge bomen en struiken geplant werden. Al gauw werd 

contact gelegd met andere bewoners. Iedere keer als we aankwamen voor een 

weekend of een vakantie waren we benieuwd wie er nog meer waren om mee te 

spelen.  
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De speelweiden werden intensief gebruikt voor allerlei sporten en spelletjes. 

Ook werden er door de ouders de zogenaamde kinderspelen georganiseerd 

waaraan vele kinderen meededen. Na afloop was er een lampionoptocht onder 

begeleiding van het muziekkorps uit Kamperland!  

 

In die tijd kwamen diverse winkeliers regelmatig langs, zoals de kruidenier, de 

melkboer en de slager. Butagas werd geleverd voor de verwarming (met een 

zakdoek aan een boom werd aangegeven dat we een nieuwe gasfles nodig 

hadden). Later was er een kampwinkel, waar we onze boodschappen konden 

halen. Nu staan daar 3 vakantiehuizen. 

 

Na 30 jaar werd de erfpacht afgekocht, gemeentegrond bij gekocht en werden 

veel bomen gekapt en tuinen vergroot. 

Ondertussen is er een 3e generatie kinderen die van deze omgeving kan 

genieten en het is leuk om te zien dat vriendschappen al zo lang standhouden in 

de Banjaard. 

 

Een paar jaar geleden rees bij ons de vraag: gaan we het huis van onze ouders 

verbouwen of bouwen we een nieuw huis? Het werd het laatste en in 2016 was 

de nieuwe vakantiewoning gereed. De naam hebben we hetzelfde gelaten: het 

oude bord “Zeezang” hangt weer aan de gevel. De vorm van het huis is ook 

dezelfde gebleven; met een lessenaars-dak. Zo blijft het goed passen in de 

vertrouwde omgeving. 

 

Bijna ieder weekend zijn we hier en 

we hopen nog vele jaren te genieten 

in de mooie Banjaard, zo dicht bij 

het prachtige strand!  

 

Eef en Marlies 

 Groeneveld-Baas 
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60 jaar Banjaard  

Ik heb vanaf het begin de Banjaard zien worden zoals het nu is geworden. En 

als wij dan terugkijken is er veel veranderd. In de beginjaren was het een echt 

familiepark, werden er voetbalwedstrijden en spelletjes georganiseerd met 

elkaar op de veldjes. Dat is nu geheel anders geworden, er is niet meer zo’n 

band als vroeger.  

 

Ook de recreatie is geweldig toegenomen en de rust is verdwenen. En ook op 

het strand is er van alles veranderd; strandhuisjes kende men 60 jaar geleden 

nog niet. 

Was de Banjaard het enige vakantiepark in de onrustpolder, nu is er overal 

recreatie op Noord-Beveland. De Banjaard is het oudste vakantiepark op ons 

eiland, en dat ziet men ook aan de huisjes. De laatste jaren worden er veel 

afgebroken en moderne gebouwd. De toeristen verlangen tegenwoordig naar 

meer luxe. 

Ook voor ons dorp is er veel veranderd door de komst van de toeristen. De 

eigen inwoners varen er wel bij doordat de voorzieningen goed op peil blijven 

door grotere winkels. Als wij om ons heen kijken naar andere dorpen zijn daar 

de voorzieningen slecht. Ook onze burgerlijke gemeente vaart er wel bij door de 

heffing van toeristenbelasting.    Gerard Clement 
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Waarom een nieuw vakantiehuis  

op de oude Banjaard? 

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De mogelijkheid een lang gekoesterde 

droom te verwezenlijken, deed zich enkele jaren geleden voor en deze kans 

hebben wij dan ook met veel enthousiasme gegrepen. 

Er zijn eigenlijk teveel redenen om op te noemen, waarom wij zo graag een 

vakantiehuis aan de Zeeuwse kust wilden en in het bijzonder op Noord 

Beveland. Maar enkele daarvan wil ik graag met u delen. 

De zee, het strand, de duinen en de vele gezichten daarvan doen iets met je. 

Zeker wanneer je al als kind en later als volwassene hierdoor gefascineerd bent 

geraakt. Vooral de Zeeuwse kust kent vele verhalen. Deze verhalen gaan ver 

terug in onze geschiedenis. In het beginsel vooral in relatie tot de bescherming 

van ons land, niet voor niets achterland geheten. Het land dat grotendeels onder 

zeeniveau ligt. Met name die momenten, waarbij de zee ons de baas was en 

leidde tot overstromingen, hebben veel impact gehad. De ramp in 1953 heeft in 

Zeeland vele sporen achtergelaten en tot vele ingrijpende en zichtbare 

veranderingen geleidt. 

Vanwege mijn studie kwam ik in de gelegenheid een stukje mee te maken van 

de realisatie van de stormvloedkering. Het betrof hier het berekenen en bouwen 

van de hydraulische schuiven van de stormvloedkering. Vooral de gedachte aan 

het concept en ontwerp van deze dam, waarin bescherming tegen de zee, 

behoud van de zee en alles wat daarbij hoort, zoals het leven in de Ooster-

schelde en de kustlijn van Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, spraken 

mij enorm aan. Een werkbezoek bij de in aanbouw zijnde stormvloedkering en 

de daarbij behorende bouwputten hebben op mij als student en later als 

werktuigbouwkundige veel indruk gemaakt. Dat kleine stukje Noord Beveland 

aan zee heeft daarmee dan ook een bijzondere betekenis gekregen. 

De Zeeuwse kust heeft voor velen iets moois te bieden. Het is niet voor niets 

een zo gewilde vakantiebestemming. Voor mijn echtgenote liggen de roots van 

haar grootouders in Zeeland en voor mij heeft het Veerse Meer enkele decennia 

lang een fantastische mogelijkheid geboden om te surfen en te zeilen. Ook de 

vele uurtjes met ons gezin aan en op het water en het Banjaardstrand hebben ons 
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veel plezier bezorgd. Er zat helaas altijd 1 nadeel aan vast. Hoe vaak we ook 

onze vakantie hielden op Noord Beveland, aan het verblijf in een gehuurd 

vakantiehuisje kwam altijd veel te snel een einde.  

Vandaar onze droom ooit nog eens een vakantiehuisje te bezitten op het zo 

authentieke parkje de oude Banjaard op loopafstand van het Noordzeestrand. Na 

meerdere pogingen zonder succes een huisje te kopen op de oude Banjaard, 

hadden we de moed al opgegeven. Toen kregen we begin 2013 een telefoontje 

van Ruiterplaat makelaardij. Er zou een huisje vrijkomen op een uniek plekje in 

het park. Dit was het laatste huisje van de familie Tange-Noordhoek aan de 

Kwikstaartenlaan 10. Dit zou volgens de makelaar echt iets voor ons kunnen 

zijn. 

 
vroeger 

 

Wij hadden bedacht het huisje 1 week te huren 

alvorens te besluiten wat te doen. Tijdens deze 

korte vakantie was het natuurlijk prachtig weer in 

de vroege zomer op de Banjaard en spraken 

zowel de plek als de omgeving ons enorm aan. 

Na enkele zelfgemaakte ontwerpen voor een 

nieuwe vakantiewoning op deze plek en wat 

oriënterende gesprekken met enkele aannemers 

was al het snel beslist. 

Eindelijk was het dan zover, 

onze droom zou werkelijkheid 

worden. Inmiddels genieten we 

al weer enkele jaren met onze 

familie en vrienden van onze 

fantastische vakantiewoning aan 

de Kwikstaartenlaan en beseffen 

we hoe bijzonder deze mooie 

locatie is zo dicht bij het 

Noordzeestrand. 
 

nu 

 

Martin Zwinkels   Kwikstaartenlaan 10 
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Strandwacht het Banjaardstrand is een organisatie en deel van de Domburgse 

Reddingsbrigade.  Doormiddel van een team van vrijwilligers wordt ervoor 

gezorgd dat de veiligheid van bad- en strandgasten wordt gewaarborgd op het 

Banjaardstrand, waar voornamelijk het verdrinkingsgevaar de grootste 

bedreiging is. In de zomer kan men ons dan ook vinden in onze reddingspost op 

het Banjaardstrand. Hier zijn in het hoogseizoen onze vrijwillige strandwachten 

te vinden, of het mooi weer is of niet, om te zorgen voor een veilige situatie 

voor iedereen op het strand. 

Om deze veiligheid te kunnen verzekeren maken wij, naast onze post, ook 

gebruik van onze twee boten en ons strandvoertuig. Deze twee boten gebruiken 

we voornamelijk voor reddingen en hulpverleningen in het water of dicht bij de 

waterkant. Ons strandvoertuig wordt gebruikt voor ongevallen op het land, maar 

ook als snel vervoersmiddel om snel een andere eenheid van hulp te kunnen 

voorzien. Om te zorgen dat deze voer- en vaartuigen goed worden gebruikt, 

trainen onze vrijwillige strandwachten voor de bekwaamheid erover.  

Naast het trainen voor onze voer- en vaartuigen, trainen onze strandwachten ook 

om hun kwaliteiten op peil te houden. In de zomer zijn onze strandwachten dan 

ook altijd druk aan het oefenen en aan het leren om diploma’s te kunnen 

behalen,  waardoor we de kwaliteit altijd kunnen blijven verbeteren. 

Om ervoor te zorgen dat wij de veiligheid van de mensen altijd in het oog 

kunnen houden, moeten we de mensen zelf in het oog kunnen houden. Dat doen 

wij doormiddel van onze reddingspost. Op deze post zijn er verschillende 

essentiele materialen te vinden. Een voorbeeld hiervan is natuurlijk de 

communicatieapparatuur en redmiddelen. Daarnaast zijn er ook velen medische 

middelen te vinden in de EHBO-ruimte van de reddingspost die onze 

strandwachten kunnen gebruiken om mensen te helpen op medisch gebied.  

Naast onze bewaking op het strand zorgen wij ook voor een aantal bewakingen 

bij evenementen. Een van de grootste van deze evenementen is het jaarlijkse 

kustmarathonweekend in zeeland zelf. Tijdens dit evenement zorgen onze 

strandwachten, met behulp van reddingsbrigadevoertuigen, dat de veiligheid 

van de deelnemers wordt gewaarborgd. Ook helpen wij bij de bewaking van 

evenementen zoals de zeezwemtochten in zeeland waarin wij met voertuigen 
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ervoor proberen te zorgen dat de veiligheid van de deelnemers niet in het geding 

zal komen. 

Al deze activiteiten zouden nooit mogelijk kunnen worden gemaakt zonder onze 

vrijwillige strandwachten. Deze strandwachten zorgen er namelijk voor dat de 

veiligheid van zowel de strand- als de badgasten verzekerd blijft. Om de beste 

hulp te kunnen bieden, trainen onze strandwachten in het zwembad (in 

september tot aan april) en op het strand (in de zomer) zodat we allemaal ook u 

die hulp kunnen aanbieden als u deze nodig zal hebben. 

We kunnen altijd sponsoren en donatoren gebruiken om ons werk, onze 

aktiviteiten en scholingen mogelijk te maken. Wilt u ons ook helpen om de 

veiligheid van strand- en badgasten te verzekeren, contacteert u dan 

bestuur@domburgsereddingsbrigade.nl om de mogelijkheden hiervoor te 

kunnen ontdekken.  

Tim de Jonge   Voorzitter/Vorsitzender Domburgse Reddingsbrigade 

 

 

mailto:bestuur@domburgsereddingsbrigade.nl
mailto:bestuur@domburgsereddingsbrigade.nl
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De Banjaard ist unsere zweite Heimat ! ! ! 

Ostern 1961 waren wir zum ersten Mal in de Banjaard, damals war fast alles 

noch Baustelle. Jetzt – beinah 60 Jahre später – fahren wir noch immer hier hin, 

mittlerweile auch schon die vierte Generation. In de Banjaard genießen wir die 

absolute Ruhe und die pure Entspannung in unendlicher Natur und Weite, die 

gute Luft, das angenehme Klima und die so zahlreichen Sonnenstunden in 

Zeeland. Es ist einfach nur schön, hier faul zu sein im Urlaub vom stresshaften 

Alltag. Hinzu kommen der leckere, immer frische Fisch, die Gastfreundschaft 

der Inselbewohner und das angenehme, mittlerweile sehr freundschaftliche 

Miteinander der Mitglieder der Eigentümervereinigung. Die Nähe zum Wasser 

mit dem sehr weiten und sehr schönen und sauberen Strand laden ein zum 

Schwimmen und Sonnenbaden, die naturbelassene Insel zu Wanderungen und 

Radtouren. Selbst mit dem Rollstuhl genießen wir die Touren durch die Dünen 

von Deich (Veersegatdam) zu Deich (Sturmwehr). Die zahlreichen 

Erinnerungen an frühere Urlaube mit den Kindern und auch mit Freunden 

ziehen uns immer wieder hier an diese Küste. Wir sind selbst ca. fünf bis sieben 

Mal jedes Jahr in de Banjaard (insgesamt ca. 100 Tage), auch weil de Banjaard 

für uns sehr schnell mit dem Auto zu erreichen ist, ohne großen Aufwand. Die 

anderen Tage fahren unsere Geschwister oder Freunde und Bekannte hier hin 

und alle sagen immer: „Es war wieder wunderschön in de Banjaard !“.    

                                                Gabriele und Altfrid Norpoth   Leeuwerikenlaan 2 
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Herinneringen aan De Banjaard 1962-1972 

van N. Hermelink-Leenders 

Het adres was Patrijzenlaan 28, De Banjaard. 

In 1962, zo vertelt Nelly Hermelink, waren ze met het gezin voor het eerst een 

weekje met vakantie, naar Callantsoog. We vonden dat zo leuk dat we ons 

serieus gingen oriënteren op een huisje aan zee en kwamen via een advertentie 

in de Volkskrant uit bij De Banjaard. Het huis was 2, 3 jaar oud en was van een 

psychiater (Dr. Zitman uit Halsteren) die het in 1958 had gekocht. We betaalden 

toen 40.000 gulden. 

We gingen elke zomer 6 weken, ik met de kinderen, mijn man kwam met de 

weekenden. Dat kon niet anders vanwege zijn werk. Je zat daar alleen. Kijk, het 

was vier uur rijden uit Almelo naar Kamperland (de Zeelandbrug was nog niet 

klaar). Dus met de weekenden deed je dat niet met vier kleine kinderen. In 1970 

toen we naar Rotterdam verhuisden gingen we elk weekend. Toen was de brug 

er ook. 

We verhuurden af en toe ons huisje ook via Adrie van Halst. 

Het was allemaal nog erg kaal, erg open. Lage struiken. Kijk maar naar de 

foto’s. Je ging niet zomaar plantjes zetten: het was hele harde klei.  De tuinman 

Koster kwam met zijn gast, zijn knecht, op de fiets uit Wissenkerke. Zijn vrouw 

hielp me een keer in de week met schoonmaakwerk.  

De voorzieningen waren beperkt. Telefoneren moest in een telefooncel in 

Kamperland. Later kwam er een telefooncel bij het hotel. Er was een winkel, 

van Noordhoek, die was geopend van 9-12 en van 14-18 uur.  Die hadden een 

wasmachine waar je de was kon doen. En we deden soms ook de was in de 

wasserette in Middelburg. Later had ik een snelwassertje, nuttig want we 

hadden natuurlijk de luiers van de kinderen. Soms gingen we wel naar de 

wasserette in Middelburg. 

Bij de ingang van het Park bij het hotel werd een kiosk uitgebaat door mevrouw 

Baljon. Daar haalden we de krant, soms strandspullen en ansichtkaarten. 

De Banjaard kent 2 speelweiden. Op het kleine speelveld bij de Sijsjeslaan 

kwam in het hoogseizoen circus Renz op bezoek. Een hoogtepuntje voor de 

kleine kinderen. 
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Je had geen cv, maar een oliekachel. Kees de olieboer, uit Kamperland, zorgde 

hiervoor. Er was nog weinig autoverkeer. Toen de dijk net dicht was, kwam er 

een (GULF?)tankstation, van De Moor. Maar die redde het niet. Veel te weinig 

auto’s. Veel ging lopend of per fiets. Daarom kochten we 2 Batavus 

vouwfietsen bij Flikweert in het dorp.  

Slager Koole kwam elke dag langs om de bestellingen op te nemen wat je wilde 

hebben voor de volgende dag. Ook de kruidenier kwam langs met zijn 

opschrijfboekje. 

Wat deden we? Naar het strand, een betonnen trap op. Door het zand, want 

planken waren er niet om over te lopen, ging ik elke dag vroeg naar het strand. 

Logisch dat we vroeg gingen, met kleine kinderen waarvan er nog een paar naar 

bed moesten ’s middags. Op het strand was niks: geen frites, geen ijs, geen 

stoelen te huur. Maar verder op, daar waar nu ongeveer de Oosterscheldekering 

ligt stond in de duinen een geel geschilder houten keet waar friet en ijs in de 

zomer gekocht kon worden.  We noemen dat “Flip op de dijk”  

Er waren wel de strandhuisjes. Die stonden wat verder van elkaar weg, niet 

naast elkaar zoals nu. Het was heel rustig op het strand. Het was ook verder best 

saai vergeleken met nu. Je ging wat wandelen langs het duin, ook speelden de 

kinderen in de duinen.  

Er was daar nog een bunker boven op de hoge duin links als je het strand op 

komt, die later is weggehaald.  

Later gingen we ook leren zeilen. Hiervoor kregen we les op een 16m2 uit 

jachthaven Oostwatering bij Veere. 

De Oosterschelde kering was er toen nog niet. Colijnsplaat lag aan open zee en 

was nog een echte vissershaven. Daar bij de visafslag haalden wij verse tong. 

Aan het eind van de vakantie gingen we altijd eten bij De Regt, bij het hotel. 

Die hadden een eetzaal. 

Ik herinner me de buren. Karl-Heinz Klamer en zijn vrouw Gisela. Met hun 

kinderen Dagmar, Axel en Kirsten. Zij gingen later naar Colijnsplaat. Met hen 

hadden we goed contact. Er waren ook toen veel Duitse mensen die een huis 

hadden in De Banjaard. 
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De huisarts kwam gewoon bij je langs. Ik herinner me de keer dat de kinderen 

de bof hadden Die had alle tijd. Dokter ‘t Hart was zijn naam. Ik wilde contant 

betalen maar dat weigerde hij. ‘’Neen mevrouw, u krijgt gewoon een 

rekening’’. 

Zondags was er een katholieke mis in een bungalow schuin tegenover de winkel 

van Noordhoek. Je moest je eigen stoel of kruk meenemen. Daar kwamen zo’n 

20 mensen. Later gingen we naar een schuur bij De Molenhoek, toen er veel 

meer kerkgangers waren. Je had in Kamperland in 1962 toen 1500 inwoners, 

met een viertal protestante kerken. In de schuur van camping  de Molenhoek 

werd soms voor de kinderen ook een speelfilm vertoond van o.a. Louis de 

Funes. 

Ik vind het nog altijd een heerlijke plek. Ik kom er nu sinds 2015 weer meer, nu 

twee van de kinderen er een huis hebben. Zelf logeer ik dan in het hotel. Die 

hoge luchten, prachtig. En vroeger, als je met de ramen open reed en je kwam 

de brug over bij Noord-Beverland, dan even later rook je de strodrogerij. Dan 

dacht ik; ‘Heerlijk, ik ben er weer’.  

N. Hermelink-Leenders 

 

60 jaar de Banjaard 

 

Vanaf begin jaren 60 kwam 

ik al met mijn ouders vaak in 

de Banjaard .  

Zij waren toen eigenaar van 

Patrijzenlaan 28 .  

Helaas hebben ze dit huis dat 

op een dubbel perceel stond 

later verkocht.  

Maar ik kwam nog wel een 

foto van het huisje tegen uit 

1962  

Het huisje staat er inmiddels niet meer (is vervangen door een grotere woning). 

Bart Hermelink, Patrijzenlaan 13 



                 60 Jaar „Oude de Banjaard“           01.06.2019         - 23 - 

Fauna in De Banjaard 

Dat er allerlei dieren binnen de grenzen van onze Banjaard rondlopen is geen 

geheim, de straatnamen binnen de wijk De Banjaard wijzen al op het leven dat 

hier geregeld te zien is: Vinkenlaan, Fazantenlaan, Kwikstaartenlaan, 

Leeuwerikenlaan en Patrijzenlaan. En daarnaast zien we natuurlijk met de 

regelmaat van de klok merels, eksters, kauwen en andere vogelsoorten, om van 

de konijnen maar niet te spreken. Wat zeldzamer zijn de spechten, en zeker 

groene spechten. In het voorjaar van 2017 hebben we aan de Fazantenlaan zelfs 

een broedend paar groene spechten gehad, getuige bijgaande foto die door Bart 

Eefting op 6 mei rond het middaguur is gemaakt bij een vers gehakt nest.  

Gedurende vele weken vlogen de beide ouders af en aan om hun twee kleintjes 

van voedsel te voorzien, vooral emelten die ze zowel uit de grond als vanachter 

schors vandaan haalden. Op 28 mei staken de kleintjes (inmiddels al bijna even 

groot als de ouders) de kop uit het nest en stootten ze, naast het constante 

gekwetter, voor het eerst ook volwassen klanken uit, duidelijk communicerend 

met de ouders. De volgende dag ging alles snel; het nest uit, gevoerd worden op 

de bast van de boom en de eerste vlucht naar een andere boom. Dezelfde dag en 

de dag erna hoorden we ze nog wel in de buurt, maar terug naar de geboorteplek 

is voorlopig niet meer aan de orde; misschien in een volgend broedseizoen … 
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Tijdens de ledenvergadering op 27 mei 2017 bleek dat meerdere bewoners van 

De Banjaard een ree in de tuin hadden gespot. Deze komen wel voor op Noord-

Beveland, maar vertonen zich maar zelden buiten de Onrustpolder, het 

bosgebied tussen De Banjaard en de Schotsman. Op 3 maart 2017 werd door 

Bart Eefting bijgaande foto geschoten in de bosachtige achtertuin van 

Fazantenlaan 30. Wat heerlijk om op onze vakantieplek zo dichtbij van de 

natuur te kunnen genieten. 

Bob en Lucy Eefting, Fazantenlaan 30 

 

 

Es gibt immer noch zahlreiche Fasane aber auch Rehe und Füchse und andere 

selten Tiere in de Banjaard.  

Er zijn nog steeds veel fazanten maar ook herten en vossen en andere zeldzame 

dieren in de Banjaard 
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Flikweert Electra en fietsen was/is een begrip onder de vakantiegasten van de 

‘oude’ Banjaard.  

Tot maart 2016 hebben Joop en Ria Flikweert zich ingezet voor hun bedrijf. 

Wij, Martin en Martina Verhulst, hebben het bedrijf toen van hen overgenomen.  

We zijn verder gegaan onder de naam: Fietswinkel Kamperland. Onze naam 

zegt het eigenlijk al een beetje. We doen alleen nog de fietsen. Het Electra en 

witgoed wat dhr. Flikweert ook had doen we niet meer.  

In 2016 hebben we de winkel verbouwd. Ook is er een ingang gemaakt vanaf de 

Ruiterplaatweg (ongeveer tegenover de benzinepomp bij van Halst) zodat de 

toegankelijkheid beter is geworden.  

De werkplaats voor de reparatie van de fietsen is volledig vernieuwd en voldoet 

aan de eisen van de huidige tijd. Aan alle merken fietsen verrichten we 

reparaties. Ook hebben we op Noord- Beveland een gratis haal en breng service 

van reparatiefietsen. Dus schroom niet en bel ons gerust! 

We hebben een uitgebreid assortiment fietsen zoals Gazelle, Batavus, Velo de 

Ville en Vogue. Ook kunt u nog steeds bij ons terecht voor vele fiets accessoires 

en onderdelen. Uiteraard verkopen we ook 2e hands fietsen.  

Ook de fietsverhuur is in de loop der jaren flink uitgebreid. We hebben nu 

elektrische fietsen, bakfietsen, tandems, ouder-kind-tandems, ‘gewone’ fietsen 

met 3 of 7 versnellingen en kinderfietsen. Uiteraard alles van de oude 

vertrouwde merken Gazelle en Batavus!  

Aan het eind van ieder seizoen verkopen we de ‘oude’ huurfietsen voor een 

schappelijke prijs.  

We hopen u uiteraard in de toekomst te ontmoeten voor de aankoop van een 

nieuwe fiets, een 2e hands fiets, reparatie, de huur van een fiets of gewoon 

zomaar voor een praatje!  
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Schönes Strandleben von Anfang an 

 

 

wie diese beiden Fotos von 1968 am Banjaardstrand aus dem Nachlass von 

Herrn Hartung (sen) zeigen, der Anfang Januar mit 93 Jahren verstorben ist.  
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Luftaufnahme von Bob Efting 
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Seit über 30 Jahren vermieten wir unseren beliebtesten De Banjaard Park. 

Ende der fünfziger Jahre wurde der erste Schritt zum Bau von Sommerhäusern am Fuße der 

Dünen von Kamperland gemacht. Insgesamt wurden in dieser Zeit rund 135 Häuser gebaut. 

Die meisten einfachen Sommerhäuser wurden im Laufe der Jahre durch Erweiterungen und / oder 

Renovierungen in attraktive Ferienhäuser umgewandelt. 

Der Banjaard hat aufgrund der üppigen Vegetation einen bemerkenswert grünen und 

abwechslungsreichen Charakter. Keine zwei Bungalows in diesem gemütlichen Familienpark sind 

gleich, so dass für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Unterkunft zur Verfügung 

steht. Der Besitz einer Immobilie in De Banjaard ist eine erfrischende Variante zu anderen 

massiven Ferienparks. Hier können Sie noch die Urlaubsatmosphäre der 60er Jahre probieren. 

Diese einzigartige Lage, so nah an der Nordsee, ist bei Strand- und Sonnenanbetern sehr beliebt 

und für die Kleinen ist der Strand immer ein aufregender Ort, an dem es nie langweilig wird. 

Der Park befindet sich direkt unter den Dünen an der Spitze der Insel Noord-Beveland zwischen 

dem Veersegatdam und der Sturmschwelle in der Mündung der Oosterschelde, eine besonders 

günstige Lage in Bezug auf die Oosterschelde, Noordzee und das Veerse Meer. 

Ursprünglich waren die Häuser 1959 und 1960 Pachtland, das 1990 auslief. Dieses Land sowie 

der Großteil des Landes mit dem Zielwald wurde von der Gemeinde an die Eigentümer der 

Häuser verkauft. Dadurch entstanden die großzügigen Grundstücke mit weitläufigen Grünflächen. 

Der Park de Banjaard ist für viele Gäste immer noch der beliebteste Park. 

Dieser besondere Ort an der Nordsee hat uns viele schöne Erinnerungen beschert und wir hoffen, 

dass wir hier viele unvergessliche Urlaubserinnerungen schaffen können. 
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Schöne Häuser   prachtige tuinen  
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Schöne Gärten  moie gardens  
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59 jaar timmeren aan de Vinkenlaan 5 

 

Mijn ouders zochten een rustig huurappartement voor de zomer 1960  in 

Domburg. 

Aldaar zei de makelaar tegen hen: Als u echte rust wilt, dan weet ik nog iets op 

Noord-Beveland. Zo gezegd, zo bekeken …je moest in die tijd nog met de boot 

van Wolphaartsdijk naar Kortgene varen. En ja hoor, ze hebben toen een van de 

huisjes op de kale akker in 1960 gekocht.  
 

Het strand was in die tijd nog privé bezit van een adellijke familie. Op zondagen 

kwamen sommige Kamperlanders er na de kerk om met opgerolde 

broekspijpen, schoenen en sokken in de hand, te gaan wandelen. Voor de rest 

was het helemaal leeg. Hoe anders is het nu! 
 

Ook ons huisje is danig veranderd. Geen bulderende oliekachel meer of terrazzo 

douchebak en aanrechtblad. Ook zijn afgedankte apparatuur van thuis en 

ijskoude bedden aan Pasen verdwenen. 
 

Het huis is inmiddels meermalen gemoderniseerd en steeds comfortabeler 

geworden. De vierde generatie gaat er inmiddels met hun ouders op vakantie 

en het gebruik gaat het gehele jaar door. 

Een nieuwe pui, geïsoleerde wanden en dak, met hout bekleedde hal en 

slaapkamers, c.v. en houtkachel, moderne keuken et cetera. Er zijn diverse 

architecten en timmerlui bezig geweest. Zo was de verbouwing van pui en 

slaapkamer mijn eerste project als architect, heeft mijn broer alle houten 

bekledingen uitgevoerd en mijn zoon het laatste project, de uitgebreide 

badkamer en het dak huisje, tijdens zijn studie getekend en in de uitvoering 

begeleid. 
 

Maar voor ons moet het toch vooral een zomerhuis blijven. Alles is licht 

gebouwd, de kamers zijn knus. Veel deuren om zo de tuin in te stappen. De tuin 

is een geliefde hobby van ons  met de substantiële ondersteuning van  Ko de 

Nooijer, o.a. het jaarlijkse snoeifestijn en houthakken dat traditioneel wordt 

afgesloten met erwtensoep. Ons meubilair is nog echt ‘fifties’, destijds deels 

gekocht bij Woonwarenhuis Van Halst te Wissenkerke. Kortom, er is veel 

veranderd maar het moet toch  in essentie zo blijven als het altijd was gedurende 

de laatste 59 jaar: eenvoudig. Dus, op naar de 100 jaar en hopelijk zo als altijd 

onder het motto  ‘In De Banjaard schijnt altijd de zon’. 

Susanne Komossa 
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V.V.E. De Banjaard  -  Eigentümer-Vereinigung 

 
Die gelb markierten Häuser sind (leider noch) nicht Mitglied der VVE: 
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Statistik V.V.E de Banjaard:             (Stand: 31.12.2018) 
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Lidmaatschap / Mitgliedschaft  

V.V.E. De Banjaard 

Eigentümer-Verein 

Om de belangen van de eigenaren van een bungalow in de Banjaard te behar-

tigen is destijds (op 03 mei 1986) een vereniging opgericht n.l. de “V.V.E. De 

Banjaard” (Vereniging Van Eigenaren van een bungalow in de Banjaard). Deze 

vereniging is een aanspreekpunt voor algemene belangen het Park betreffende 

en tevens de spreekbuis naar de Gemeente Noord-Beveland. 

De vereniging heeft een jaarlijkse ledenbijdrag van € 10,- . 

Bent u nog geen lid of niet meer ,dan kunt u zich dan schriftelijk      per e-mail: 
 

V.V.E De Banjaard. 
E-mail:  debanjaard.lee2@gmail.com  

Bank: ING 4472596.  IBAN: NL16 1ING 0004 4725 96 / BIC: INGBNL2A 
 

Zur Wahrnehmung der Interessen der Eigentümer der Bungalows in de Ban-

jaard ist seinerzeit (03. Mai 1986) ein Verein “V.V.E. De Banjaard” (Verein der 

Eigentümer von Bungalows in de Banjaard) gegründet worden. Dieser Verein 

ist Ansprechpartner für allgemeine Angelegenheiten den Park betreffend und 

ebenfalls das Sprachrohr gegenüber der Gemeinde Noord-Beveland. 

Der jährliche Mitgliedbeitrag beträgt nur  € 10,- . 

Sind Sie noch nicht oder nicht mehr Mitglied des Vereins, dann können Sie sich 

schriftlich oder per E-Mail anmelden (Kontaktangaben siehe oben). 

 
 

Sa / za 

14.09.2019 

Jubiläumsfeier 

Jubileumviering  

6600  JJAAAARR  

                                 “oude“ de Banjaard 

Sa/za   01.06.2019 ALV 2019  

mailto:debanjaard.lee2@gmail.com
mailto:debanjaard.lee2@gmail.com
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Wij (VVE) hebben u onder andere de volgende zaken te bieden 

• Het volgen van vergunningenaanvraag / bestemmingsplanwijzigingen. 

• Een platform voor gemeenschappelijke klachten / problemen.  

• Het Bestuur praat jaarlijks met het College van Burgemeester en Wethouders 

over de situatie op en rond de Banjaard (actuele vraagstukken: vuilophalen, 

bermen, riolering in- en uitgang tot het park aan de voorkant van het hotel, 

windmolens, kustbebouwing, veiligheid in het park, ...). 

• Een website (en newsletter) met algemene informatie over De Banjaard en 

de VVE en de mogelijkheid voor presentatie van de woningen voor verhuur. 

• Wij hebben ervoor gezorgd dat sinds 2010 de vuilnisophaal in de 

zomerperiode wekelijks gebeurde (zonder scheiding; alleen grijze 

containers). 

• Een alarmeringslijst; de leden nemen contact met elkaar op ingeval van een 

calamiteit (de met een wachtwoord beveiligde deel van de website). 

• De leden hebben een grote kennis van lokale leveranciers voor tuinonder-

houd, rioleringsproblemen, installatiewerk, aannemingsbedrijven etc..  

• En last but not least, lidmaatschap van de VVE geeft u toegang tot een 

sociaal netwerk van mede-eigenaren van een vakantiehuis in de Banjaard. 

Wir (VVE) haben Ihnen u.a. Folgendes zu bieten: 

• Das Verfolgen von Genehmigungsanträgen / Flächennutzungsplänen. 

• Eine Plattform für die gemeinsamen Beschwerden / Probleme  

• Der Vorstand spricht jährlich mit der Gemeinde Noord-Beveland (B&W) 

über die Situation in und rund um de Banjaard (aktuelle Themen: 

Müllentsorgung, Randstreifen, Abwasser, Ein-/Ausfahrt am Hotel, 

Windkrafträder, Entwicklung der Küste, Sicherheit im Park,...). 

• Eine Internetseite (und Newsletter) mit allgemeinen Informationen über de 

Banjaard und die VVE und Möglichkeit der Präsentation des eigenen Hauses 

für Vermietungszwecke. 

• Die VVE hat dafür gesorgt, dass seit 2010 die Müllbeseitigung in der 

Sommerperiode wöchentlich erfolgt (ohne Trennung; nur graue 

Mülltonnen). 

• Eine Alarmierungsliste; die Mitglieder kontaktieren sich gegenseitig im 

Falle eines Notfalls (im passwortgeschützten Teil der Homepage). 

• Die Mitglieder haben ein großes Wissen über die lokalen Lieferanten für die 

Landschaftsgestaltung, Entwässerungsprobleme, Installation, 

Bauunternehmer usw.. 

• Und last but not least, die Mitgliedschaft in der Eigentümervereinigung 

(VVE) gibt Ihnen Zugang zu einem sozialen Netzwerk von Co-Eigentümer 

von einem Ferienhäuschen in de Banjaard. 
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Anmeldeformular           Formulier voor de registratie  
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Den Abschluss bildet wieder ein Zitat aus dem Text von 

Harmen Balijon zum 20 jährigen Jubiläum, das heute 

zum 60 jährigen Jubliläum noch genauso gilt: 
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Vielen Dank allen, die Bilder, Texte oder Werbung beigesteuert haben. 

Hartelijk dank aan een ieder, die fotos, tekst of advertenties verzorgd hebben. 

     
 

 

  

 

 

 

 

Dieses Heft wurde erstellt unter der Regie von 

A. Norpoth und S. Jagau  im Auftrage der V.V.E de Banjaard 

 
60 Jaar  

“oude“  

de Banjaard 

 


