
Verbouwing Wilgendonk
PaPendrecht - Nog heel 
even en dan is het klaar: 
het grootste gedeelte van de 
verbouwing van Winkelcen-
trum Wilgendonk zit erop. 
Tijdens de laatste loodjes 
van de grote verbouwing 
krijgt het winkelend publiek 
gratis koffie aangeboden bij 
Kwalitaria Papendrecht. 
Deze coupon ontvangen 
klanten bij iedere winke-
lier in het Winkelcentrum. 
Maximaal één bon per per-
soon. De bonnen zijn gel-
dig tot en met 30 september 
2015.
De meeste winkels verhui-
zen intern in het centrum, 
er is steeds een nieuwe fase 
waarbij iedereen om de beurt 
zijn winkel heropent. Half 
juni heropende VakantieX-

perts als eerste. Voorheen 
zat dit reisbureau naast de 
Kwalitaria en nu zitten zij 
naast kapsalon Frederique 
bij de tweede ingang. 

Albert Heijn moet eind sep-
tember begin oktober klaar 
zijn. Daarna wordt het win-
kelcentrum officieel her-
opend.

De verbouwing in winkelcentrum Wilgendonk is bijna klaar. Eind 
augustus is alles klaar, behalve AH. foto Pieter van den Berg

Vermist

Witte kater 
Tom Poes
PaPendrecht - “Onze 
witte 2-jarige avontuur-
lijke kater Tom Poes komt 
de laatste twee maanden 
zeer geregeld niet thuis, 
maar is inmiddels nu 
ruim een week vermist”, 
mailt een ongeruste Thea 
de Jong. Tom Poes is 
gechipt, draagt een blauw 
bandje met adreskokertje 
en een rood lintje met 
daarop: niet voeren, niet 
binnenhalen, ik heb een 
baasje. Tom Poes woont 
in de Frans Halsstraat in 
de wijk Westpolder. Tips? 
Neem contact op via 
theadejong@upcmail.nl 
of tel. 06-54.78.10.24.

Biografie van een binnenvaartschip
Schrijver en 
scheepseigenaar Corine 
Nijenhuis ontdekte 
dat haar woonschip, 
een voormalig 
binnenvaartschip uit 
1901, een opvallende 
bestaansgeschiedenis 
heeft, die zich 
grotendeels afspeelt 
in Papendrecht. Zo 
overleefde het schip twee 
wereldoorlogen, werd 
geroofd door de Nazi’s 
en hielp mee aan de 
bouw van de Afsluitdijk 
en de Zeelandbrug. En 
dan waren er nog de 
bewogen levens van de 
schippers zelf. Ze schreef 
er een boek over, dat deze 
week is verschenen bij 
uitgeverij Brandt. 

door Anouk Breeman

PaPendrecht - In 1901 gleed 
ze van de helling bij de be-
roemde scheepswerf Van 
den Adel aan het Westeind 
in Papendrecht: een zeil-
klipper, zo fier dat iedereen 
haar overal nakeek. Ze over-
leefde twee wereldoorlogen 
en de grote crisis in de jaren 
dertig. Ze werd geroofd door 
de nazi’s, bracht ontheem-
den terug naar huis, hielp 

mee aan de bouw van de Af-
sluitdijk en de Zeelandbrug, 
en voelde het zoute water 
zoet worden.
“Wij wilden een vracht-
schip dat echt had gevaren 
ombouwen tot woonschip”, 
vertelt Corine. “Degene van 
wie we het in 2006 kochten, 
bracht me in contact met de 

vorige eigenaar, Maria van 
Utrecht, die in Papendrecht 
woonde. Toen de inkomsten 
uit de vrachtvaart minder 
werden, was haar man ha-
venmeester geworden in Pa-
pendrecht en zij was daar na 
zijn dood blijven wonen.”
Adriaan Vermeulen liet 
het schip bouwen voor het 

vervoer van suikerbieten, 
ontdekte Corine. In 1914 
overleed hij en kwam het in 
handen van zijn zoon. Die 
verkocht het schip in 1923 
aan zijn knecht Marinus 
Beije en zijn vrouw Annigje. 
“Marinus was hobbyfoto-
graaf, wat destijds heel bij-
zonder was. Dus er zijn veel 

foto’s uit die tijd. Maria van 
Utrecht was hun dochter, zij 
werd in 1931 aan boord ge-
boren.”
“Tijdens de oorlog waren 
Marinus en Annigje in Pa-
pendrecht aan het lossen, 
toen er een Duitse officier 
naar hen toe kwam en het 
schip opeiste. Maria was 

toen 13 jaar en ging naar 
school in het dorp. Op een 
dag was het schip, haar 
huis dus, weg. In één van de 
huizen bij de haven stond 
haar pop in de vensterbank, 
als teken dat ze daar heen 
moest. Het gezin woonde er 
van 1943 tot 1945.”
Als een van de weinigen 
vonden haar ouders hun 
schip na de oorlog terug in 
Den Helder, verschrikkelijk 
toegetakeld. Na de oorlog 
zijn er evacués mee naar 
Zeeland teruggevaren.
Later nam Maria van Utrecht 
het schip over van haar ou-
ders en voer er op met haar 
man. Ze vervoerden veel la-
dingen cement. “In het ruim 
van de Marjan, zoals het 
schip toen heette, paste pre-
cies genoeg voor één pijler 
van de Zeelandbrug.”
Het schip heeft inmiddels 
weer haar eerste naam: Al-
fons Marie. Toen het schip 
was verbouwd tot woon-
schip, heeft Maria nog een 
paar keer met Corine en 
haar vriend meegevaren. 
“Ze vond het mooi gewor-
den, maar in het ruim wo-
nen – zoals wij nu doen- dat 
dóen schippers niet.”
In ‘Een vrouw van staal’ 
(uitgeverij Brandt) vertelt 
Corine Nijenhuis over 100 
jaar Nederlandse geschiede-
nis, gezien door de ogen van 
vijf generaties schippers. 
Kans maken op een gratis 
exemplaar? Ga naar www.
papendrechtsnieuwsblad.nl 

Maria en Jan van Utrecht op hun schip, dat toen de Marjan heette. Jan werd later havenmeester in Papendrecht, hun kinderen gingen 
in Papendrecht naar school en haar ouders Marinus en Annigje Beije woonden er.

contactgegevens redactie
Prins Hendrikkade 16a, Postbus 1980
3000 BZ Rotterdam
t (078) 79 99 067
e redactie.pan@wegenermedia.nl
i www.papendrechtsnieuwsblad.nl
twitter: @PAPnieuwsblad
Facebook.com/papendrechts.nieuws-
blad

media-advies en advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentie-
mogelijkheden neemt u contact op met 
uw accountmanager of bel met 088 
- 01 39985. 
Of mail ons via adverteren.zuidhol-
land@wegenermedia.nl

commercieel directeur
Bas Stikkelorum
e b.stikkelorum@wegenermedia.nl

eindredactie Papendrechts nieuwsblad
Anouk Breeman
t (06) 29 29 96 92
e redactie.pan@wegenermedia.nl

chef regioredactie
Annemieke Anneveldt

e a.anneveldt@wegenermedia.nl

Bezorgklachten
i www.papendrechtsnieuwsblad.
nl/service
t (0900) 424 57 26

rouwadvertenties
e familieberichten@wegenermedia.nl
t (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via 
www.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertenties
e telesales@wegenermedia.nl
t (0900) 674 38 36

druk
Wegener Nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overige info 
(zoals advertentie-tarieven en oplage)
i www.wegenermedia.nl

Papendrechts nieuwsblad is een 
uitgave van Wegener media BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden 
geplaatst in de gedrukte als digitale 
uitgaven van Wegener Media BV.

COlOfON


