
 

Lichtschip West-Hinder,  
tijdelijk open tot eind augustus,  
krijgt een hippe retro-look 
 
 

Zeebrugge,- 16 juli 2019 

 

Na het vertrek van de onderzeeër werd hal III van de Oude Vismijn opnieuw in gebruik genomen. 

Hier wil SEAFRONT vanaf heden inzetten op wisselende maritieme thematentoonstellingen. 

“Operatie Noordzee 1944-’45 mocht de spits afbijten.   

Een goede maand na opening kunnen we alvast een positieve evaluatie voorleggen. Door een mix 

van technieken en een laagdrempelige insteek, biedt “Operatie Noordzee 1944-’45” voor elk wat 

wils. Geen zuiver militair verhaal maar tevens diepmenselijke thema’s over de vergeten maar o zo 

belangrijke slag om de Schelde.  Maak kennis met  het leven van elke dag, de wanhoop van de 

oorlog en de euforie van de bevrijding. Het familieparcours en de verschillende doe-elementen die 

verweven zitten in de expo, kunnen op heel wat bijval rekenen. (Open voor bezoek tem 03/01/2021) 

In de buik van het lichtschip West-Hinder, dat na het vertrek van de onderzeeër werd gesloten, 

komt op termijn een nieuwe belevenis-attractie. Op het dek van de West-Hinder zal plaats 

gecreëerd worden voor een hippe (horeca) zaak. Voor deze laatste is SEAFRONT trouwens nog 

op zoek naar een partner / investeerder.  

Tijdens de maanden juli/augustus is de West-Hinder opnieuw tijdelijk open voor het publiek. Deze 

krijgt nog tot eind augustus een retro look anno 1950 aangemeten. Het lichtschip West-Hinder 

werd immers gebouwd in deze b(l)oeiende periode. 

De periode na WOII was er ééntje van welvaart en voorspoed. De expo ’58 stond voor vrijheid en 

vooruitgang.  Er was ook de geboorte van de rock-’n-roll, gevierde muzikanten als Elvis Presley en 

Bill Haley weerklonken uit elke jukebox. Bloemenpatronen en polka dots werden geïntroduceerd in 

de kledingstijl, stijliconen als Marilyn Monroe en Audrey Hepburn liepen hier maar wat graag mee 

rond. 

Een thema dat leeft bij de babyboomers maar evengoed bij hun kinderen en kleinkinderen.  
 
Retro is ook vandaag nog steeds  hip laat vintageverzamelaar Frank LAUWERS van Studio0din 
Créaties  uit Gent  weten.   De kajuiten van het lichtschip West-Hinder werden opgefleurd met 
passende verzamelobjecten uit de jaren 50, vaak met een maritieme link of met een knipoog naar 
het leven van de verzamelaar zelf. 
 
De kapiteinshut werd omgedoopt tot schrijverskamer, een tikkeltje autobiografisch want 
verzamelaar Frank schrijft immers zelf scenario’s en strips.  
 
De slaap- en leef kajuiten werden aangepast volgens de leefwereld van de 
bewoner.  Bewonder  er  de muziekkamer met de wel heel bijzondere Teppaz- platenspeler.  In  de 
kamer van de reizende matroos vind je een reiskoffer met oude jaren '50 Geographic kaarten.   En 
voor wie durft is er ook de pin-up kamer, een verwijzing naar het Burlesque nachtleven  van de 
jaren 50 waar menig matroos wel ooit een Spoetnik cocktail heeft gedronken.   
 
In de eetzaal en het kombuis vind je diverse vintage attributen zoals een koffie servies, OXO tassen 
en een reclamebord uit deze periode. 



 
Verder werden ook de radiokamer, de shop, het onthaal, en de opbergruimte in het ankerruim 
aangekleed.   
 
Voor je naar het bovendek gaat, houdt dan zeker even halt bij de vitrine met tal van vintage 
schatten, allen met een knipoog naar de ‘Expo 58’:  reizen en chique accessoires, oldtimers, 
fototoestellen en bijpassende cover en reclames. 
 
 

Bezoek het lichtschip West-Hinder, als onderdeel van het themapark SEAFRONT zoals u hem nog 

nooit zag. Laat je onderdompelen in de sfeer van de 50’s, nog tem 31.08.2019 

Zowel <Operatie Noordzee 1944-‘45> als het lichtschip West-Hinder zitten inbegrepen in je 

SEAFRONT –ticket. 

Praktisch         • Themapark SEAFRONT in juli/augustus elke dag open van 10u - 18u 
                        • Duurtijd bezoek: 2u 
                        • Tickets: € 9,50 - € 13,50 (gratis voor kinderen <1m) 

 

Meer info: 
 

 
 
    
 

 


