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Na de Kluis zetten we ook deze keer in STRAF WERK
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het gebouw zit er ook niet meteen in.

zige groepen enkel op aan dat ze

de meeste dagzalen over internettoe-

Vooraan ligt immers de zeedijk, die

niet in grote groepen de straat of het

gang, iets waar de verblijvende groe-

vooral in de zomervakantie wemelt

strand op gaan, om de toeristen niet

pen steeds meer gebruik van maken.

van de toeristen. En ook aan de ach-

te veel te storen. Dat lukt voorlopig

In die mate zelfs dat de limieten van

terkant passeren heel veel mensen. De

vrij aardig. En hoewel er nauwelijks

het internetabonnement af en toe even

Albert 1-laan is namelijk één van de

klachten zijn, heeft De Barkentijn toch

worden overschreden. De jeugddienst

belangrijkste winkelstraten in Nieuw-

veel oog voor de omgeving. Zo werd

van de Socialistische Mutualiteiten,

poort Bad. Voor de meeste groepen

bij de bouw van de nieuwste vleugel

Factor 10, maakt bijv. gretig gebruik

is dit geen onoverkomelijk probleem,

een stukje speelterrein omgebouwd

van het internet om via hun “blog”

maar het was handig geweest indien

tot overdekte veranda. Op die manier

(dagboek op internet) de ouders en

De Barkentijn net iets meer afgelegen

werd het lawaai nog meer tegenge-

familie op de hoogte te houden. De

had gelegen. Buiten het centrum van

houden.

Barkentijn werkt daar maar wat graag

Nieuwpoort

hadden

jeugdgroepen

aan mee, want het jeugdverblijf is nog

ongetwijfeld vrijer kunnen rondlopen

Ook omgekeerd valt de overlast best

steeds nauw betrokken bij de socialis-

en spelen. Ook de weg naar De Barken-

mee. Hoewel de toegang in een drukke

tische koepel. Tenslotte liggen zij mee

tijn is niet meteen een voordeel. Een

straat ligt, wordt de poort slechts

aan de basis van De Barkentijn en ook

halte voor de kusttram is wel dichtbij,

een enkele keer versperd door een

nu zorgt Factor 10 nog voor heel wat

maar wie met de wagen of bus komt,

wildparkeerder. Toeristen komen ook

overnachtingen via hun kindervakan-

is gedwongen heel Nieuwpoort te

maar zelden het terrein op. ’s Avonds

ties tijdens de vakantieperiodes.

doorkruisen, omdat het verkeer in de

krijgen ze daar overigens niet eens de

Albert 1-laan slechts in één richting

kans meer toe. Om de privacy van de

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat an-

mag. Gelukkig maakt de aparte laad-

groepen en de wagens op het terrein te

dere jeugdverenigingen niet welkom

en losstrook voor de Barkentijn en de

beschermen wordt de poort steeds ge-

zouden zijn in De Barkentijn. Toen de

daarom ook nog jobstudenten inge-

beschermd monument, moet daar bij

privé parking dit deels goed.

sloten. Daarvoor hoeft de verantwoor-

overnachtingen in de jaren zeventig

zet. Op dagen waarop er slechts een

verbouwingswerken steeds rekening

delijke overigens niet ter plaatse te

naar omlaag gingen, werd Kinder-

paar uur tussen het vertrek van de

mee gehouden worden. In dat op-

zijn. Via een webcam kan hij de poort

vreugde – want zo heette De Barken-

eerste groep en de aankomst van de

zicht had het toenmalige bestuur van

(en domein) via het internet in de gaten

tijn vroeger – opengesteld voor ande-

volgende groep zit, wordt bovendien

Kindervreugde, vertelt Jo, eind jaren

houden. Vervolgens kan hij, door een

re groepen. Sindsdien verblijven ook

de hulp ingeroepen van een speciale

’70 misschien beter gekozen om het

bepaald nummer te bellen, de poort

gezinnen, gepensioneerden en andere

kuisfirma om alles op korte tijd weer

gebouw af te breken en een nieuw

eenvoudig vanop afstand sluiten.

groeperingen in het centrum aan de

tiptop in orde te krijgen. Want het

centrum te bouwen. De klassering

zeedijk, dat sinds 2001 ook helemaal

eigen personeel heeft ook nog an-

stuurde die plannen in de war, maar

toegankelijk is voor mensen met een

dere taken te vervullen. Eén van de

zorgde er natuurlijk wel voor dat het

handicap. Ook scholen vinden vlot de

RESPECT VOOR
DE OMGEVING
Ondanks

de

beperkte,

afgesloten

speelruimte en het feit dat De Barkentijn in hartje Nieuwpoort ligt, zijn
er geen of nauwelijks klachten van

NIEUWE TECHNIEKEN

buurtbewoners of toeristen. Speci-

STEEKKAART
ACCOMMODATIE
60 kamers (1 tot 8 personen)
Douche en toilet op kamer
Eetzaal (250 personen)
9 daglokalen

belangrijkste daarvan is het bereiden

centrum er, op zijn zachtst gezegd,

ale maatregelen om dit zo te houden,

De Barkentijn mag er dan wel oud uit

weg naar De Barkentijn. Het centrum

van de maaltijden. Die worden met

uniek uitziet. Achter de “oude” gevel

neemt verantwoordelijke Jo Rousseau

zien, het centrum volgt de nieuwe

is dan ook uitermate geschikt voor

veel smaak verorberd in de grote

ligt in elk geval een jeugdverblijfcen-

niet echt. Hij dringt er bij de aanwe-

technieken op de voet. Zo beschikken

hun zeeklassen, met strand en zee op

eetzaal. Deze refter wordt gedeeld

trum dat mee blijft evolueren met de

slechts enkele meters afstand. Boven-

door alle aanwezige groepen. Maar

noden van het jeugdtoerisme en dus

• 1866: Bouw eerste villa

dien beschikken de daglokalen van de

net als in de rest van het gebouw

zeker nog vele generaties zal zien

• 1914: Vernieling door brand

Barkentijn over alle nodige audiovisu-

wordt ook hier veel aandacht besteed

passeren.

ele middelen. Deze dagzalen kregen

• 1923: Bouw Normandische villa

aan de privacy van de verschillende

allen een naam mee die aan de zee

groepen.

verbonden is (bijv. Schelpe en Orca)
en variëren heel sterk in grootte. De

OUDE “LOOK”

grootste zaal werd heel toepasselijk
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DE BARKENTIJN
PRAKTISCH
ADRES:

Walvis genoemd omdat ze maar liefst

Bij de indeling van de verschillende

Albert 1-laan 126

200 personen kan herbergen.

vleugels, kamers en lokalen werd

8620 Nieuwpoort

er naar gestreefd om het gebouw

Tel.: 058/22.31.40

Al deze zalen en kamers moeten na-

eenvoudig te kunnen opdelen voor

Fax: 058/23.96.62

tuurlijk ook gekuist worden. Daarvoor

meerdere groepen. Dat lukte aardig

E-mail: info@debarkentijn.be

kan verantwoordelijke Jo rekenen op

en de diverse verenigingen zullen

www.debarkentijn.be

een team van een 15-tal personen.

elkaar niet veel voor de voeten lo-

VERANTWOORDELIJKE:

Een uitgebreid team, maar tijdens

pen. Eenvoudig was dat echter niet.

Jo Rousseau

drukke periodes komen ze toch soms

Omdat de unieke gevel van De Bar-

handen te kort. In de zomer worden

kentijn in 1981 geklasseerd werd als

DE BARKENTIJN TIJDSLIJN

Crombez
• 1939: Opvordering door leger
• 1949: Aankoop door SVV,
omdopen tot Kindervreugde
• 1981: Klassering tot beschermd
monument
• 1985: Start verbouwingswerken
• 1995: Bouw nieuwe vleugel met
daglokalen
• 1997: Kindervreugde wordt
De Barkentijn
• 2001: Aanpassingswerken voor
toegankelijkheid
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