
Sancta Maria, centrum voor wonen leren werken 

Foto L.J. 

Huize Sancta Maria aan de Bredestraat kennen de meeste Hesenaren als een, voor
malig, klooster en bejaardenhuis. Tot zo'n zeven jaar geleden woonden hier de 
Zusters van Barmhartigheid en een kleine groep bejaarden. Daarna werd het complex 
omgevormd tot een centrum voor dak- en thuislozen. De geschiedenis van dit com
plex vormt het onderwerp van het volgende artikel. 

Precies 150 jaar geleden stichtte de Belgische priester Stefaan Modest Glorieux uit 
Ronse de congregatie van Zusters van Barmhartigheid, vijftien jaar nadat hij al de 
congregatie van Broeders van Goede Werken had gesticht. De broeders en zusters 
wijdden zich aan allerlei werken ten behoeve van gebrekkigen, bejaarden, bedelaars 
en wezen. Dit naar het devies van Glorieux: Goed Zijn, Goed Doen! Hun werk 
begon in België, maar spoedig waren de congregaties ook actief in Nederland. Be
kende voorbeelden van hun werk werden "Voorburg" in Vught en "Coudewater" in 
Rosmalen. 
In het derde kwart van de 19e eeuw werd aan de Bredestraat de fraaie villa Kemed
djing gebouwd. Bewoner werd de Indië-ganger H. Oetgens van Waveren Pancras 
Clifford, met zijn gezin. Later veranderde de naam van de villa in Madeleine. Op 24 
mei 1912 ging villa Madeleine over in handen van de Zusters van Barmhartigheid. 
Zij kochten toen een " ... kapitaal Herenhuis, wandelpark met waterpartij, vijver, 
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Voor u ligt alweer de laatste "Stenen 
Bank" van 1995. 
Wij hebben er met z'n allen met veel 
plezier aan gewerkt en dit willen we 
proberen zo te houden. Ook voor 
1996 zijn we weer van plan om vier 
keer te verschijnen, de voorbe
reidingen zijn inmiddels in volle 
gang. Wij hopen wederom op 
uw inbreng zodat we een leuk gevuld 
blad kunnen blijven samen-stellen. 
Zoals u inmiddels wel gemerkt heeft, 
heeft ieder zijn of haar "eigen" 
inbreng. Loek Janssen houdt zich 
bezig met het historische van Hees 
en wil zich in 1996 gaan toeleggen 
op een beter contact tussen leden, 
bestuur en redactie. Caroline de 
Vries interviewt mensen voor de 
"schijnwerper". Mocht u, zéker na 
het lezen van al haar leuke stukjes, 
iemand weten die het leuk zou vin
den om voor deze rubriek in aan
merking te komen, neem dan contact 
op met de redactie. Zij gaat hier in 
1996 mee door. Elia Scholten blijft 
voor de vormgeving zorgen, die 
begin dit jaar met veel succes is 
gewijzigd. 
Eric Beumer verzorgt de algemene 
en actuele zaken en gaat zich 
volgend jaar eveneens bezighouden 
met de adverteerders. 
Zo ziet u dat de taken aardig zijn 
verdeeld, over het resultaat zijn wij 
tevreden. 
Namens het bestuur en redactie 
wensen wij u een prettige 
jaarwisseling en vooral een gezond 
1996. 

E.B. 
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vruchtbaren moestuin en boomgaard, ter gezamenlijke 
groote van 1 Ha. 87 a. 55 ca. ". De nieuwe kopers koes
terden, zo heette het "grootse plannen". Onder de bezie
lende leiding van Moeder Cypriana werd er gewerkt aan 
de bouw van een pension voor "dames eerste klasse". 
In september 1912 reeds meldde zich de eerste dame, in 
november de tweede. De bouwplannen bestonden er uit, 
dat aan de bestaande villa een ruim pension werd ge
bouwd met 24 zit- en slaapkamers. Het gebouw (ontwor
pen door architect Klompers uit Den Bosch), beeldbepa
lend voor dit stukje Hees, kwam in 1914 gereed. En voor 
de zekerheid kocht de congregatie er al snel een stuk 
bouwterrein van ruim 1 ha. bij, recht tegenover Sancta 
Maria, "zodat het rustig, heerlijk uitzicht op de open 
ruimte voor het Pension vrijbleef". In de twintiger jaren 
werd aan de westzijde van het complex huize Astaria 
gekocht. Hierdoor kon Sancta Maria met een nieuwe 
vleugel worden uitgebreid en kon architect Charles Es
tourgie de grote kapel ontwerpen. 

Na de oorlog werd Sancta Maria een regulier bejaarden
huis. De zusters verzorgden voortaan de dames die weer 
terugkeerden en een kleine groep bejaarden uit de buurt. 
De bejaarden kregen de beschikking over ruime kamers, 
een erfenis van het pension voor rijkere dames. Op het 
hoogtepunt bewoonden zo'n 60 bejaarden het huis. Er was 
een groot zangkoor, Heeslust werd gebouwd als recrea
tiezaal en fanatiek vierde men carnaval. Maar Sancta 
Maria werd als bejaardenhuis afgekeurd nadat de normen 
scherper waren geworden. En toen Nijmegen "bedden 
moest inleveren" werd besloten om het bejaardenhuis 
Sancta Maria af te bouwen. De bejaarden werden ver
spreid over Nijmeegse bejaardenhuizen en de zusters 
verhuisden van hun zolderkamerties naar Eindhoven. Het 
pand aan de Bredestraat was toen in slechte staat, finan
ciën om alles op te knappen ontbraken. Sancta Maria 
stond niet op de gemeentelijke monumentenlijst, met De gordijnen zijn vervangen ... Foto L.I. 

uitzondering van de villa Madeleine. 

Begin jaren negentig ontstond een, particulier, initiatief om in Sancta Maria een opvanghuis voor dak- en thuislozen te beginnen. 
De zusters stelden Sancta Maria ter beschikking en, zoals het heette, "na startmoeilijkheden lukte dat project aardig". Ten 
behoeve van dit project werd een stichting in het leven geroepen, niet geheel vreemd de Stichting Glorieux genaamd. In het 
bestuur zitten zusters en mensen aangezocht door de inwonende medewerkers van het project. Uit de doelstellingen van Sancta 
Maria het volgende. 
"Onze visie op de opvang proberen we uit te voeren door de verbinding van wonen, werken en leren. Sancta Maria biedt de 
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uitdaging om een centrum te zijn waar mensen met elkaar leren, wonen en werken". 
En een stukje verder: 
"Het uiteindelijke doel is dat bewoners in de opvang hun eigen weg gaan, in staat zijn om zelfstandig te leven. Tegelijk beseffen 
we dat een aantal van hen dit doel niet kunnen bereiken. Voor hen kan Sancta Maria een tijdelijke of langdurige plek zijn waar 
ze in een beschutte omgeving positieve ervaringen opdoen die ze elders niet vinden". 

Met een van de vijf inwonende medewerkers liepen we het gebouwencomplex door. Er moet nog heel veel gebeuren, bij 
voorkeur door de bewoners zelf door middel van een toekomstig leer-werk karakter. Maar veel geld is daar niet voor. Enige 
inkomsten heeft men uit het pension, een aantal kamers wordt voor het weekeinde verhuurd aan vormingsgroepen en ten tijde 
van de Vierdaagse logeren hier lopers. De zusters dragen nog steeds een klein deel van de vaste lasten, de bewoners betalen een 
onkostenvergoeding. Grotendeels blijft bet project afhankelijk van vrijwilligers en fondsenwerving. Er wonen nu achttien mensen 
in huis, een woongroep en tien zelfstandig inwonenden. Oorspronkelijk hanteerde men een leeftijdsgrens tot en met 23 jaar: de 
stichting richtte zich met name op de dak- en thuisloze jongeren. Die grens is al weer enige tijd verschoven, maar een belangrijk 
accent blijft liggen op de jongeren. Als het aan de medewerkers ligt, wordt de groep jongeren wat groter. 

Iedereen in Hees kent het enorme Sancta Maria-complex, velen weten niet wat er zich achter de gordijnen afspeelt. Dat leverde 
vooroordelen op en enkele klachten. De medewerkers van Sancta Maria doen hun best de buurt vertrouwd te maken met de 
activiteiten van hun project. Een nieuwe open dag in 1996 is in planning. En de zusters hebben nog, 80 jaar oude, gordijnstof 
opgedoken die nu alle ramen siert: krijgt het monumentale pand in ieder geval een verzorgder uiterlijk! 
u 

Bandenservice 

P. van Raay 

Ruim assortiment nieuwe 

en gebruikte banden 

door eigen import 

2e Oude Heselaan 165 
6542 VD Nijmegen 

Tel. 024- 3784177 

De Stenen Bank 

SUCCES 
Leesmappen 

Nu ... de Succes klapper van 1995, tegen een geringe 
vergoeding een keuze uit diverse maandbladen o.a. 
Playboy - Sport International - Ouders van Nu - VT 
Wonen- Nouveau. En voor de HEREN speciaal de 
ene week Jerry Catton en de andere week Colt 45, 
geheel gratis. 

Tel. 024 - 3783876 
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Mr J .P.M. van der Horst 
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6543 KR Nijmegen 

U kunt voor alle juridische bijstand bij mij te
recht, na telefonische afspraak 

Tel.: 024- 3785841 
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In de 
schijnwerper: 
Michel 
Theunissen 
Wie kent hem niet? Sinds 1972 rijdt 
hij al in onze wijk. Maar hoe is het 
begonnen? 

Van Michel kun je zeggen "Zo vader, 
zo zoon", want thuis hadden ze na
melijk ook een melkhandel, annex 
een kruidenierszaak, en wel in de 
Rozenbuurt 
Zijn vader is geboren in een boerderij 
die stond op de hoek Bredestraat
Voorstadslaan. Zijn ouders hielden 
varkens en koeien en tevens hadden 
zij een boomgaard. 

Er waren vijf jongens thuis, en toen zijn vader van school 
kwam, moest hij wat gaan doen. Hij kon toen een melkhandel 
beginnen in de Leliestraat Daar was al een winkel, die hij kon 
huren met een gedeelte van het woonhuis dat er bij hoorde. 
Dit speelde zich allemaal af in de jaren veertig. Schoolmeester 
Laurant had ervoor gezorgd, dat hij tijdens de oorlog niet naar 
Duitsland hoefde om te werken voor de Arbeitseinsatz. In die 
tijd had de schoolmeester een belangrijke sociale functie. 
Zijn vader trouwde toen hij met de melkhandel begon. Zijn 
moeder deed de winkel en vader ging de weg op, met paard 
en wagen naar Hees en Wolfskuil. Er liepen in die tijd soms 
wel vijf melkboeren in één straat. Je had toen vaak grote 
gezinnen en bij sommige mensen hielden ze er wel twee melk
boeren en drie bakkers op na. Zo'n dertig jaar geleden vond 
er een sanering plaats en kreeg iedere melkboer een eigen wijk 
waar hij melk kon slijten. 

Hees was toentertijd nog erg landelijk. Er zaten nog steeds 
veel kleine tuinders en er was nauwelijks nieuwbouw. De 
aaneengesloten bebouwing hield bij de Stenen Bank op. 

Op zijn veertiende ging Michel bij zijn ouders in de winkel 
werken. Na een half jaar bleek dat er thuis te weinig werk 
voor hem was en hij is toen bij een collega van zijn vader 
begonnen. Ongev~r anderhalf jaar later werd hij . weer terug
gehaald, omdat zijn ouders het te druk kregen. 

In 1965, zestien jaar oud, ging hij de weg op met het bij 
oudere Reesenaren bekende blauwe wagenlje, een driepoot. 
Hij was nog geen achttien, maar met zo'n wagen mocht hij 
wel de weg op. Het wagentje had rolluiken en daar achter 
stond, ongekoeld, de flessenmelk! Volle melk, dat was toen 
nog niet slecht! Halfvolle en magere produkten kende men 
toen nog niet. Als het hard vroor, kwam de melk wel 10 cm 
boven de fles uit. 

Het idee "rijdende winkelwagen" is van rond 1972. Het is in 
Nijmegen geïntroduceerd toen Dukenburg gebouwd werd, als 
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Foto L.I. 

noodoplossing. Ze waren niet de eersten, dat waren de jongens 
van Faber. En aangezien stilstaan teruggaan is, ging zijn vader 
ook over op een winkelwagen. De driepoot was een meter of 
vier. De eerste winkelwagen was 8 meter, de volgende 9, en 
de huidige is 10,5 meter. Waar houdt het op? Michel: "Ik zit 
aan mijn dak, ik kan geen grotere wagen nemen, want dan kan 
ik de bochten niet meer nemen. Vooral als daar auto's gepar
keerd zijn, kom ik in de problemen. Bij het schooltje staan .ze 
tot op de stoep, dan kom ik er echt niet door. Soms moet ik 
mensen uit de school halen. Er is nog een maat groter, 11 
meter, maar daar begin ik niet aan." 

Als iemand aan hem vraagt, wat zijn beroep is, dan zegt hij 
"ZÜivelhandelaar". Maar hij verkoopt veel meer. Naast zuivel
produkten kwamen er in de loop van de jaren kruidenierswa
ren bij, daarna groente en snoep en vervolgens brood, afkom
stig van een warme bakker uit Overasselt en 10 soorten ver
pakte vleeswaren. Geen karbonaadjes enz., want bij vers vlees 
krijg je te maken met allerlei koeleisen. De keuringsdienst van 
waren komt regelmatig controleren, of de waren vers zijn en 
hoe het eruit ziet. 

In 1974 is Michel voor zichzelf begonnen. Zijn vader was aan 
het sukkelen gegaan en zijn moeder deed alleen de winkel nog 
zo'n beetje. In hetzelfde jaar trouwde hij. Zijn vrouw komt uit 
het glaszettersbedrijf, haar vader heeft dat nog steeds (ruit 
herstellen, Seuren bellen!). 
Michel zit liever op de weg dan in een winkel. Zijn vrouw 
doet de boekhouding en het nabrengen. Ze valt in, als zijn 
hulp (een jonge knaap) ziek is. Als de manden te zwaar wor
den voor de klanten kan hij zelf niet meelopen, daar heeft hij 
een hulpje voor. 

Michel bestrijkt heel Hees, Neerboseh-Oost en de Rozenbuurt 
In de Roienbuurt komt hij vier keer, in Hees en Neerboseh
Oost twee of drie keer per week. De mensen in de Rozenbuurt 
zijn gemakkelijker. In Hees zijn ze meer voor het milieu en in 
Neerboseh-Oost zijn ze prijsbewuster. In Hees verkoopt hij 
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bijvoorbeeld veel flessenmelk, daar heb je, behalve dat het veel 
lekkerder is, ook minder afval van. 
Op de vraag, of er ook lastige klanten bestaan, een klant die altijd 
wat te mauwen heeft, geeft Michel als antwoord dat hij er weinig 
heeft. 
Michel begint 's morgens om 8 uur met laden. De bevoorrading 
komt de dag van tevoren thuis aan de Krayenhofflaan. Behalve het 
brood, dat komt dezelfde morgen. De groente is afkomstig van 
Zijderveld, een groothandel. Dinsdags moet hij bij Coberco de 
melk bestellen, die vrijdags gebracht wordt. De melk uit Noord
Holland bestelt hij eenmaal per week. Daar koopt hij de boeren
melk, yoghurt, vla en karnemelk. Michel staat open voor wensen 
van klanten, dus als iemand vraagt, waarom verkoop je geen 
sinaasappels, dan probeert hij dat erbij te nemen. 
Twee keer per week doet hij aan volleybal en hij kijkt naar alle 
sporten op t.v. Hij heeft drie jongens, van 15, 17 en 19, die geen 
van allen de zaak willen overnemen. 

Als je het geheel bekijkt, kun je zeggen, dat hij plezier in zijn 
werk heeft. Maar hij moet er heel wat uren in stoppen, om een 
aardige boterham te verdienen. Hij zit wel aan de zestig uur per 
week. Zaterdags bijvoorbeeld werkt hij van 8 uur 's morgens tot 7M. h l Th . 171 p l b' ' d d · 

1 1c e eumssen 1./ en au IJ e nepoo 
uur 's avonds. Zijn vrouw werkt wel drie tot vier uur per dag 
voor de zaak. 

Het leuke aan het werk vindt hij het vrije, de hele dag onder de mensen zijn. De een is zus, de ander zo. Vroeger was het wel 
heel leuk, en dronk hij ook wel koffie bij de mensen thuis. Jarenlang at hij elke zaterdagmiddag bij mevrouw Kamoen en haar 
grote gezin mee (aan de Korte Bredestraat). Dat kan nu niet meer, omdat de wijk steeds groter wordt en. hij steeds meer moet 
doen, .ontbreekt hem daarvoor de tijd. 

Cd V 
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BP STATION VAN \VIJK 
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Orthopedagogisch Adviesbureau 

Onderzoek en begeleiding van kin
deren, middelbare scholieren en vol

wassenen met leer- en studiepro
blemen en daarmee mogelijk samen

hangende sociaal-emotionele pro
blemen zoals motivatie- en faalangst. 

Afspraken na telefonisch overleg: 

Drs. G. Pieters-Mestrom, 
Orthopedagoge (Lid NVO/WEP) 

Korte Bredestraat 59 
6543 ZP Nijmegen 
Tel.: 024- 3782314 
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Doe mee in een Ecoteam! 
Ecoteams leveren een bijdrage om van Nijmegen weer een gezonde, milieuvriendelijke stad te maken. In verschillende Nijmeegse 
wijken zijn Ecoteams actief: groepjes van 6 à 10 mensen uit verschillende huishoudens die in totaal acht keer, eens per maand, 
bijeen komen en zoeken naar manieren om minder afval aan de straat te zetten, energie en water te sparen en vaker de auto te 
laten staan en tips uit wisselen om zuiniger te rijden. Door eenvoudige maatregelen te nemen en vervolgens te meten wat daarvan 
het resultaat is, ontzien zij het milieu èn hun portemonnee. 
Ook in Hees is een Ecoteam actief geweest. De ervaringen zijn zeer positief: we zijn ons bewust geworden dat we veroorzakers 
èn slachtoffers zijn van de milieudegradatie van onze eigen wijk, we hebben aardig wat bespaard op bijvoorbeeld afval en water 
en we zijn de auto selectiever gaan gebruiken. En heel belangrijk: we hebben er contacten aan overgehouden! 
Ja, het is leuk om in een Ecoteam mee te draaien. 
GOEDE GEWOONTE 
Milieu wordt al gauw als probleem gezien: wat helpen kleine besparingen door individuele burgers tegenover de grote vervuiling 
door fabrieken en bedrijven ook in onze eigen wijk? het antwoord is heel veel!! Al die kleinyes bij elkaar opgeteld zorgen voor 
een grote besparing. Bovendien als wij kritischer consumeren 
gaan we de vervuiling door fabrieken en bedrijven tegen. Iets 
aan het milieu doen is helemaal niet zo'n probleem. Het is zoiets 
als je kamer goed stofzuigen en je lichaam eens lekker opfrissen 
onder de douche. Een kwestie van goede verzorging maar dan 
van het leefmilieu. Een gewoonte waar je al snel plezier aan 
beleeft. 
MILIEU MOET JE SAMEN DOEN 
Het Beoteamprogramma streeft naar haalbare oplossingen en doet 
dit stap voor stap. In een Ecoteam geef je elkaar tips door en 
breng je elkaar op ideeën. Het is ook gezellig: zonder elkaar te 
betuttelen of te beconcurreren kun je er veel plezier beleven. 
Ook de ondersteuning van een Ecoteam helpt bij het aankweken 
van nieuwe gewoontes of heel oude die we inmiddels hebben 
afgeleerd. Kortom: een Ecoteam, goed voor U! 
Doet u mee of wilt u meer informatie, bel dan 3782156. 
Namens Ecoteams Nijmegen, Lon Spierings 
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Neerbosscheweg 620 
6544 LL Nijmegen 
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Heeft u weleens gedacht aan een 
11second opinion? 11 

Belasting- en AdministratieAdviesbureau 

Ben S. Duin 
Speciaal advisering aan particulieren 

024 - 3781691 
Korte Bredestraat 61, 6543 ZP 

Nijmegen (Hees) 

W . I I F"l fi 11 7 J at zeg Je: 1 oso 1e . a ... 
Omdat er verschil is tussen praten en praten 
Omdat er verschil is tussen vragen en vragen 
Omdat er verschil is tussen doen en doen. 

Mevr. drs J.M. Beenakkers Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen Telefoon (080) 78 78 52 

De Stenen Bank De Stenen Bank 

ENERGIEWEG 100 
NIJMEGEN 080-770870 
DAGELIJKS OPEN 6-24 UUR 

TANKSTATION + 
BE NZINE- DIESEL- LPG 
SHOP MET RUIME SORTERING 
BETALEN MET PIN 

AUTOWASSTRAAT 
11 d oe- het -ze lf WASBOXEN 
24 STOFZUIGERS 
me uw : 
BEKL ED INGSREINIGER inworp Fll, 

CARWASH 
CENTER 

GE URTJESAUTOMAAT voor een aangename geur in uw a uto 

TIINK EN WilS MET PLEZIER.~~~ 
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boeketterie 
bloemisterij 

.. KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN - TEL. 080-770336 
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