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VISAANVOER TE OOSTENDE 

N I E U W P O O R T 
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GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
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VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 

la- 5 
16- 5 
20- 5 
21- 5 

6 
8 

12 
9 

34 378 
37.594 
72.499 
52.590 

2 254.159 
2 073.494 
3.244.264 
3.117.386 

65,20 
55,44 
44,74 
59,27 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 

16- 5 
17- 5 
20- 5 

16- 5 
20- 5 
21- 5 

15- 5 
17- 5 
20- 5 
21- 5 

26 3.557 
12 1.437 
28 4.930 

KREEFTAANVOER 

2 1.718 
2 1.436 
2 3.365 

GARNAALAANVOER 

2 213 
2 175 
4 530 
1 34 

342.931 46.— 137.— 
194.487 94.— 178.— 
439.792 55.— 130.— 

TE ZEEBRUGGE 

258.620 
184.820 
300.790 

TE NIEUWPOORT 

28.853 104,— lil8,— 
23.694 126,— 139,— 
51.807 89,— 106,— 
3.876 1114,— 114,— 

150,53 
128,32 
89,38 

VISAAW/OER TE NIEUWPOORT 

15- 5 
16- 5 
20- 5 
21- 5 

2 
5 
8 
3 

480 
8233 

13158 
5.953 

29.861 
371.881 
409.366 
191.154 

AFVALWATERS 

V/ORDEN AFGELEID 

NAAR NIEUWPOORTSE 

ZUIVERINGSSTATION 

Nu het rloleringsplan van het 
nieuw industrieterrein ten noorden 
van de Noordvaant te Nieuwpoort 
is goedgelteurd werd door burge
meester Mommerency even dieper 
ingegaan op de rioleringsplannen 
voor gans Nieuwpoort. 

Er zouden versoliiUende plannen 
bestaan om al de afvalwaters van 
het betrokken gebied langs veile 
kollektoren naar een pompgemaal 
aan het Kattesas te leiden. Via een 
afleidingsbuis onder de havengeul 
zou dit water dan naar het zuive-
rinigsstation op de Nooixlerlraven-
oever geJeid worden. Dat zou dan 
meteen de enige "ozingsplaats wor
den op het ganse Nieuwpoortse 
grondgebied. Enkel Ba-msikapelle 
zou voorlopig nog buiten deze re-
ge'ing vallen. 

GEWIJZIGDE 
HAVENRECHTEN 
TE NIEUWPOORT 

Het ontweip tot vaststelling van 
de aan egrechten in de Nieuw
poortse Zeehaven ondergin,?en zo
pas enige wijziging. Zoals dit reeds 
in de andere Belgische havens het 
geval is zal ook te Nieuwpraort het 
havenrecht uitge'areid worden tot 
de p'ezierbootjes en de boten voor 
de lijnvisserij die afmeren in de 
zeehaven. Het gaat hier echter 
enkel om schepen die tegen beta
ling in zee gaan. De lasten be"o-
pen 5 fr. per bruto per maand. 

Anderzijds werd ook het eerder 
verouderd vismiinreglement aan-
sje^ast. op voorstel van vismijnbe-
stuu"der Verbanck De politiever-
o-denirg inzake de zeehaven, de 
kaaiDleinen en bet havengebied 
\ve"den ook van kracht voor de 
nn-derhaveno?ver . 

DE WORLD FISHING 

TENTOONSTELLING 

TE MARSEILLE 
Het is dus tot 28 mei da t dit

maal te Marseille de World Pish
ing tentoonstelling plaats heeft. 

Dit is de enige gespecialiseerde 
manifestatie dit j a a r in Frankrijk. 

VRIJDAG 16-5-1975 

N.591 126.200 N 470 133.919 
N.159 95.930 

Drie Westvissers en een paar 
Kuitvissers zorgden voor de vrij-
da^ma.'kt Er werd 8.250 kg vis ge
lost, waarbij een 1500 kg tongen, 
guüea, robaard en rode so daten 
de «menu » maakten ! De tongen 
werden gekocht aan 104 fr voor de 
grootste tot 130 fr voor 3e en 4e. 
De kleine rond de 112 fr. ' Enkele 
bennen kabeljauw krengen 2410 fr, 
en voor de gullen werd 2.000 fr ge
mijnd. Rode soldaten 1950 fr en 
tweede soort 1450 fr. Robaard 1150 
en 2e slag 900 fr de ben. P atvis : 
grote 1350, drielingen 1750 en 900 
fr voor de visjes. Grote wijting 
1310 fr., kleine 700 tot 780 fr de 
ben. Weinig rogsoorten, welke pe
perduur waren, zo kregen de moers 
300O fr, de tilten 2550 fr. De totale 
besomming was 371.881 fr. 

Door de mist en een flinke N.E. 
wind konden de garnaalvissers niet 
uitvaren, 't Kunnen voor de hoog
dagen dure prijzen worden de 
« garnaalt jes ». 

ZATERDAG 17-5-1975 

Twee garnaa'vissers hadden het 
toch geriskeerd een paar slepen te 
doen en konden 175 kg garnaal op 
de markt zetten. De prijs van 126 
tot 139 fr. 

DINSDAG 20-5-1975 

N.762 26.860 N.172 41.000 
N.590 57.370 N.345 49.590 
N.346 60.948 N.765 38.502 
N.761 88.482 N.349 40.111 

Alle vangsten van de Westgron-
den en dit met een beperlct aan ta l 
zeedagen. Er wei-den 13.150 kg ge
lost Er waren slechts 600 kg ton
gen op de markt, die van 106 fr 
voor de grote tot 158 fr voor de 4e 
kregen. De k einste soort tot 120 
fr. Kabeljauw van 2200 tot 2500 fr 
de ben. Gullesoorten van 2O0O tot 
1800 fr. Heel weinig platvis die van 
1400 tot 1600 fr kreeg voor grote en 
drie'ingen, de visjes van 900 tot 
1200 fr de ben. Rogsoorten waren 
duui, 50 tot 60 fr de kg, maar in 
zeer beperkte mate. Grote rode sol
daten 1600 tot 1700 fr de benne, 
tweede sla,g van 1020 tot zelfs 1400 
fr. Grote robaard kwam aan 30 en 
35 fr de kg. Zeehonden 1300, en 
speerhaaien 1400 fr. De wijting 
liep weer op in prijs naar 't 'aats t 
van de markt : waar in 't begin 
1300 fr gegeven werd voor de grote 
kreeg deze soort op het laatst 1650 
fr., ook de kleine wijting ging de 
fr de benne. Er waren heel weinig 
hoogte in en wel van 700 tot 900 
stuks tarbot op andere rare vis, 
zoals grieten te koop en die kre
gen dan ook hun prijsje ! De to
tale verkoopsom was 409.366 fr 

WOENSDAG 21-5-1975 

N.723 123.435 
Een vaartuig van de « W e s t » 

met alles samen 100 bennen vis. 
Een vangst met veel variatie en 
van «eks t r a» kwaliteit. Koopjes 
tarbot, grieten, vlassers, enz. die 
heel goed verkocht werden. Kabel
jauw 2600 fr. Voor de gullen werd 
2300 fr gemijnd, tot 2000 fr de ben. 
Voor de grote wijting werd 1440 fr 
gegeven en de kleine kregen 800 
fr. ' Rode soiledaten • de grote 1770 
fr en voor het tweede slag 900 fr 
de ben. Grote ro'-'aard kwam aan 
1400 fr de ben, tweede soort 1200 
fr. Rogsoorten waren er weinig, 

maar een koop van verschi lende 
soorten kwam rond de 50 fr de kg. 
Ook weinig p'atvis, die van 30 tot 
40 fr kreeg. Speerhaaien kwamen 
even boven de 30 fr de kg, de zee
honden 1080 fr de ben. De tongen 
van één kustvisser we rde : ge
kocht aan 108 tot 156 fr de kg. 
Ze'fs de kleine kregen 130 fr de kg. 

DE JAARLIJKSE 
VISSERSHULDE 

TE 
NIEUWPOORT 

Naar jaarlijkse gewoonte greep 
op tweede Smksendag te Nieuw
poort de vissershulde plaats waar
bij de ganse bevolking van de 
Westhoek hulde bracht aan de na
gedachtenis van de op zee over
leden vissers. De plechtigheid be
gon met een vissersmis die werd 
opgedragen in tegenwoordigheid 
van vele persona iteiten. Vei-vol-
gens werd stoetsgewijze opgetrok
ken naar het Vissersmonument 
aan de kaai waar een indrukwek
kende bloemenhulde plaatsgi-eep 
en kransen werden neergelegd 
door direkteur Martens, van het 
Ministerie van Landbouw namens 
zijn minister, andere namens de 
provinciale en stedelijke overheid, 
vaderlandslievende instel" ingen en 
de families 

In zijn toespraak wees eerste 
schepen Geeraert op het keiharde 
werk van deze eenvoudige mensen 
die de zeevissers zijn en die een 
grote familie vormen, gehecht aan 
een verraderlijk en vaak woest 
element als de zee. 

Een vijftiental vertegenwoordi
gers van de plaatselijke vader ands-
lievende groeperingen hadden ech
ter vooraf en afzonderlijk bloemen
kransen neergelegd. Hiermede wil
de men duidelijk protesteren tegen 
de aanwezigheid van de Duitse 
gasten uit Dudenhofen waairmee 
Nieuwpoort verbroederde. Niette
min namen zij toch gedeelte ijk 
aan de officiële plechtigheid deel. 

In het kader van deze plechtig
heid werd de verbroedering be
krachtigd met 't Duitse stadje Du
denhofen. Niet minder dan 237 
Duitsers uit dit stadje brachten 
op uitnodiging van het Nieuw
poortse stadsbestuur een verbroe-
deringsbezoek aan de vissersstad. 
Zij verbleven he t ganse weekeind 
aan de Westhoek terwijl 129 onder 
hen zelfs bij families werden on
dergebracht. 

De officiële verbroedering greep 
zaterdagvoormiddag plaats in de 
feestzaal waar burgemeester Mom
merency in het Duits zijn kollega 
toesprak en verwelkomde. In de 
Nederlandse taal hield vervo'gens 
de Duitse bui^gemeester Hindel 'n 
toespraak. Vervolgens werd onder 
"uid applaus de verbroederingsoor
konde ondertekend. De plechtig
heid werd 's avonds afgerond met 
een breughel maal tijd in de zalen 
van de plaatselijke R.M.S. 

Het kan elkeen slechts verheu
gen en dit initiatief van h?t Nieuw-
poorts gemeentebestuur dient ten 
zeerste gewaardeerd. 
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