
Rinus en Ietje Hommers verhuisden onlangs naar hun nieuwe woning in de Kolping. 

	 	“Het	gedoe	
loont	de	
moeite”

Ietje gaat behaaglijk op haar nieuwe bank 

zitten. Haar man Rinus vertelt ondertussen 

honderduit over de vernieuwing van hun 

buurt. Het is niet niks wat ze de afgelopen 

anderhalf jaar voor hun kiezen kregen. In 

‘hun’ Kolping werden woningen gesloopt, 

127 huizen gerenoveerd en er kwamen 

99 nieuwe woningen. Daarnaast werd de 

hele openbare ruimte opnieuw ingericht. 

Dat klinkt als een enorme operatie, te 

meer als je er dagelijks middenin zit. 

Eind 2017 verhuisden Ietje en Rinus uit 

hun vertrouwde woning aan de Kolping

straat waar hun vijf kinderen opgroeiden. 

Ze voelden zich gelukkig op deze plek, 

waar Rinus ook duiven hield. Maar hun 

woning werd gesloopt en ze trokken 

tijdelijk in een wisselwoning. Inmiddels 

zijn de zeventigers net verhuisd naar hun 

definitieve nieuwe plek. Een levensloop

bestendige woning boven aan de Kolping

straat. Zo hebben ze in vijftig jaar tijd alle 

hoeken van de Kolping gezien. 

Allemaal aan het klussen

Drie van hun kinderen zijn ook verknocht 

aan de Kolping en wonen er nog altijd. 

Ook zij moesten dus verhuizen. Was de 

één niet aan het klussen, dan was het 

de ander wel. “Ze hebben ons geweldig 

geholpen, want wij hadden dit zelf 

niet gekund”, beseft Rinus, die volledig 

afhankelijk is van extra zuurstof. In hun 

vroegere woning hadden ze vanwege 

gezondheidsklachten niet kunnen blijven 

wonen. Maar doordat ze nu een levens

loop bestendige woning hebben waar 

alles gelijkvloers is, lukt dat wel. “Ik zag er 

tegenop, maar ik ben erg blij dat we hier 

nu zitten”, zegt Ietje. “Het is een erg mooi 

huis. En ruim!”

“Straks zetten we 
weer een bankje voor 
de deur”

De Kolping is een gezellige volksbuurt, 

waar de voortuin vaak het verlengde van 

de huiskamer is. De nieuwe woonkamer 

van Ietje en Rinus is op de achtertuin 

gericht. “Dat is even wennen, we kunnen 

niet zien wat er op straat gebeurt. Maar 

als het straks beter weer is en de straten 

dicht zijn, dan zetten we lekker een 

bankje voor de deur.” 

Op dit moment zijn de bouwvakkers nog 

druk bezig met de laatste woningen. 

Er wordt straatverlichting geplaatst, 

parkeer   havens aangelegd en ga zo maar 

door. “Het is een bende, maar de bouw

vakkers helpen ons als dat nodig is”, zegt 

Rinus. “Ze dragen de boodschappen naar 

binnen of tillen de scootmobiel.” 

Ondertussen komt de buitenschilder even 

langs. Er moet echt nog wel wat gebeuren 

voor alles klaar is. “Zo gaat dat nu een

maal. Maar al het gedoe loont uiteinde lijk 

de moeite”, vindt Rinus. Ietje vult aan: 

“Binnenkort zijn we weer helemaal 

gelukkig.” 

Heeft u ook een bijzonder verhaal, een 

mooie verzameling of een speciale passie? 

Laat het ons weten via  

welkom@talis.nl of via (024) 352 3911 

onder vermelding van ‘Mag ik even 

binnen kijken?’
“Zelfstandig wonen is een hele stap”/ p.	5
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Wijkbeheerders Jessy Heyden (links) en Willie de Vos (midden) 

lenen tuingereedschap uit aan bewoners. 

Inhoud

Nu het lente is, groeit en bloeit de tuin weer. Radjen 

Lalbahadoersing uit Wijchen leent een bosmaaier en 

heggenschaar van Talis, zodat zijn tuin er binnenkort weer 

netjes bij ligt. Ook leert hij vluchtelingen hoe ze hun tuin 

kunnen bijhouden.

Stel, je woonde in een appartement in een stad omgeven door 

woestijn. Dan heb je geen idee wat je moet beginnen in een 

achtertuin vol struiken en gras. Radjen werkt als vrijwilliger bij 

Vluchtelingenwerk en begeleidt vluchtelingen in Wijchen in hun 

woning. Zo leert hij hun ook wat je met een eigen tuin kunt doen.

Radjen leent hiervoor regelmatig tuingereedschap bij Willie 

de Vos en Jessy Heyden, wijkbeheerders van Talis in Wijchen. 

Ook andere huurders kunnen bij hen terecht voor spullen. 

“We hebben een aardige verzameling aan tuingereedschap, 

zoals heggenscharen, een grasmaaier, hogedrukspuit en een 

bladblazer.” 

Het idee om gereedschap uit te lenen ontstond een paar jaar 

geleden. Willie: “We spreken mensen erop aan wanneer hun 

tuin een rotzooi is of het gras een halve meter hoog staat. Als 

mensen daarop antwoorden dat ze geen geld hebben voor 

tuingereedschap, dan snap ik dat wel. Als je het niet breed 

hebt en je moet kiezen of je je geld uitgeeft aan eten of een 

grasmaaier, is de keuze snel gemaakt.” 

“We hebben een aardige 
verzameling”

De wijkbeheerders brengen het gereedschap aan huis en halen 

het een paar dagen later weer op. “We leggen natuurlijk ook 

even uit hoe het apparaat werkt en bewoners tekenen een 

overeenkomst voor het gebruik.” 

Radjen is erg blij met de service. “Het geeft Talis een sociaal 

gezicht. Ze laten zien dat ze meer doen dan alleen de huur innen. 

De tuinen zien er mooier uit, en het zorgt voor meer contact. Als 

je buiten bezig bent, maak je makkelijk een praatje met elkaar.” 

Oproep

Komt u ook graag in actie? Laat het ons weten via   

welkom@talis.nl of via (024) 352 39 11, onder vermelding van 

‘In actie’.

Goede bekende 

De afgelopen tijd heb ik met veel huur ders 

gesproken. Wij kwamen langs bij hen in 

de wijk en nodigden ze uit om een praatje 

te maken, ideeën over de wijk te delen, 

vragen te stellen of gewoon een kop 

koffie te drinken. Met Talis on tour, waar 

we op centrale plekken in de wijk met 

verschillende medewerkers aan wezig 

zijn, zijn we zichtbaar en dichtbij. Zodat 

onze huurders ons makkelijk kunnen 

aanspreken.

Voor mij is dat erg belangrijk. We zorgen 

voor betaalbare woningen, maar we zijn 

er ook op andere manieren voor onze 

huurders. We willen als het ware een 

goede bekende zijn tegen wie je kunt 

vertellen wat er speelt. We luisteren 

goed en denken mee over een mogelijke 

oplossing. 

Zo zorgen we er samen voor dat de buurt 

netjes en schoon is, maar ook dat mensen 

met schulden of andere problemen 

geholpen worden. In dit nummer van Talis 

Thuis leest u hier meer over. Over Talis on 

tour in Wijchense wijken, over onze wijk

beheerders die helpen met tuinonder

houd, maar ook over een bewoonster die 

nu zorg en ondersteuning krijgt nadat 

Talismedewerkers haar in een verwaar

loosde woonomgeving aantroffen.

Ik wens u veel leesplezier!

Vera de Wildt is projectleider bij Talis.  

 

In actie / p. 3

Werken in de tuin 

In het kort / p. 4 – 5

Opknapbeurt voor appartementen 

Jerusalem

Binder klaar voor  spoedzoekers

Woongemeenschap voor mensen met 

een fysieke beperking

Groener en goedkoper wonen / p. 6 – 7

Wat kun je zelf doen?

In het kort / p. 8 – 9

Komt u ook langs?

Riool is geen afvalputje 

Vaste aannemer in de wijk

Een fijne buur helpt je een stapje 

verder

“In mijn oude huis

verpieterde ik” / p. 10 – 11 

Talis zet nodige hulp in

Mag ik even binnen kijken? / p. 12

“Het gedoe loont de moeite”

	 Werken	in	de	tuin	
 met gereedschap van Talis 

2

Talis Thuis
april 2019

3

Talis Thuis
april 2019In	actie

Talis Thuis is een uitgave van Talis en verschijnt twee 
keer per jaar. Jaargang 20. De tekst in Talis Thuis is met 
de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de 
inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het papier van dit magazine is FSCgecertificeerd.

Samenstelling: Talis
Redactie: Cindy Cloïn
Fotografie: Bert Beelen, Ko Hage, Thea van de Heuvel,  
Goedele Monnens, William Moore, Annet Schiphauwer
Illustraties en grafische vormgeving: Gloedinnovate
Druk: Drukkerij De Kleijn Wijchen



In de Honig-fabriek test Nathalie de plattegrond van de woning. Nathalie woont nu nog bij haar ouders thuis.

In	het	kort

	 	“Wonen	en	leven	zoals	ik	dat	wil”	
Woongemeenschap voor mensen met 
een fysieke beperking

Bewoners van Jerusalem bij de opruimdag. Het voormalige belastingkantoor krijgt 117 nieuwe bewoners. 

	 	Groot	onderhoud		
	 		Opknapbeurt voor  

appartementen Jerusalem 
Met een opruimactie eind maart werden de werkzaam heden bij 

de appartementen in Jerusalem in gang gezet. De hele dag 

konden bewoners hun overtollige spullen kwijt in containers.

Het groot onderhoud aan de hoogbouw is inmiddels van start 

gegaan. De woningen in Jerusalem werden vlak na de oorlog 

gebouwd en zijn een symbool van de wederopbouwarchitectuur. 

De woningen zijn relatief klein, maar de wijk is ruim van opzet. 

Daarnaast liggen ze op een centrale plek in de stad. 

Eigen plek  

De 81 appartementen van Talis worden nu vernieuwd en 

verduurzaamd. De werkzaamheden (onder meer douche, toilet, 

voordeuren en kozijnen worden vervangen) leiden niet tot een 

stijging van de huur. In de hoogbouw zijn ook veel apparte

menten van particuliere eigenaren. Zij kunnen tegen betaling 

ook meedoen aan het onderhoud.

Eengezinswoningen

In Jerusalem staan behalve de appartementen 220 eengezins

woningen. Ook deze woningen worden aangepakt. Met een 

bewonersprojectgroep zijn de afgelopen jaren verschillende 

scenario’s bekeken. Sloop en nieuwbouw bleek de enige haalbare 

optie. Het verder uitwerken van de plannen heeft nog wel even 

tijd nodig. Samen met bewoners werkt Talis aan het nieuwbouw

plan en een sociaal plan. In het sociaal plan staan onder andere 

vergoedingen, tijdelijke huisvesting en stads vernieuwings

urgentie. 

	 	Tijdelijk	wonen	
Binder klaar voor 
spoedzoekers 

Met ingang van april zijn er 117 woonruimtes in Binder, het 

voormalige belastingkantoor, voor mensen die vanwege 

omstandigheden snel een plek om te wonen zoeken. 

Talis en de gemeente Nijmegen pakken dit samen op. De woon

ruimtes worden verhuurd aan mensen die niet ergens anders 

terecht kunnen. “Bijvoorbeeld een jongere die niet meer thuis 

kan wonen, geen inschrijftijd heeft en die nu bij vrienden op de 

bank moet overnachten. Of iemand die gaat scheiden en tijdelijk 

andere woonruimte zoekt”, vertelt project manager Michel Pott. 

Ook zijn er plekken voor mensen die vanuit een zorginstelling 

(tijdelijk) zorg en woonbegeleiding nodig hebben en vergunnings

houders. Per woonruimte mag een persoon wonen. Met dertien 

bewoners delen ze een keuken en sanitaire voorzieningen. 

Trampoline

Talis doet de verhuur en het beheer voor de gemeente. Deze 

woonvorm is nieuw in Nijmegen, maar niet in Nederland. “Er is 

een aanzienlijke groep mensen die nergens anders terecht kan. 

Voor hen is het een goede oplossing om op deze manier goed

koop te wonen”, zegt Michel. “Door deze woonvorm kunnen de 

bewoners elkaar makkelijk ontmoeten en een handje helpen als 

dat nodig is. Ook is er een beheerder aanwezig die de bewoners 

ondersteunt.” De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huur

contract. Het is de bedoeling dat de woonvorm werkt als een 

trampoline richting een gewone woning. 

Als je 24 uur per dag afhankelijk bent van zorg, kun je niet 

zomaar overal wonen. Mindset Wonen is een wooninitiatief 

voor bewoners die zelf willen bepalen hoe ze leven. Talis wil dit 

woonconcept in Nijmegen-Noord gaan bouwen. 

“Het is spannend, maar leuk”, zegt de computer van Nathalie 

Verstegen (30 jaar). Ze lacht breeduit. Nathalie zit in een rolstoel 

en kan niet praten. Met haar ogen bedient ze een spraakcomputer, 

terwijl haar lijf onwillekeurige bewegingen maakt. Haar lichaam 

werkt niet mee, maar met haar verstand is niets aan de hand. 

Nathalie woont nog bij haar ouders, en wil dolgraag op zich zelf 

wonen. Dat is zeker niet makkelijk met haar beperkingen en de 

zorg die ze nodig heeft. “Ik heb eens een tijdje in een instelling 

gewoond, maar dat paste echt niet bij me”, vertelt ze. “Daar is 

mijn drijfveer ontstaan om autonomie te hebben, om het zelf te 

willen regelen. Ik wil bepalen wie mij wast en wie er de hele dag 

bij mij is.” 

“Het is een hele stap”

Ze nam het initiatief voor Mindset Wonen, een woongemeen

schap voor mensen met een fysieke beperking. Er volgden 

meerdere gesprek ken met Talis. “Wij werken vaker met 

woongemeenschappen en vinden het belangrijk om ook voor 

deze doelgroep woningen te bouwen”, vertelt projectmanager 

Michel Pott. Het is een uniek project in Nederland. Nergens 

worden woningen gebouwd voor mensen met een beperking 

waar zij verder alles zelf kunnen regelen. 

De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De 

woningplattegronden zijn getest in de Honigfabriek. Wat is er 

precies nodig voor mensen die rolstoelgebonden zijn? Nathalie 

liet het zien op de vloer (zie foto). 

Zelf meebepalen

De toekomstige bewoners moeten minimaal een zorgzwaarte

pakket 5 hebben met een persoonsgebonden budget. Er komen 

tien woningen van ongeveer 75 vierkante meter en een gemeen

schappelijke ruimte. Op dit moment zoekt de woongemeen schap 

nog een aantal bewoners. “Het is een hele stap. Niet alleen voor 

de mensen zelf, maar ook voor hun ouders. Als je een beperking 

hebt, is het niet vanzelfsprekend dat je op jezelf gaat wonen”, 

zegt Nathalie.  

“Nathalie en de andere bewoners kunnen echt mee bepalen hoe 

het wordt”, zegt Michel. “Ze geven samen vorm aan het wonen 

en hoe ze dit willen organiseren.” Wat Nathalie betreft kan het 

niet snel genoeg gaan. Toch moet ze nog even geduld hebben. 

Het plan wordt nu verder uitgewerkt, in 2020 start de bouw. En 

in 2021 moeten de woningen klaar zijn.

Info

De woningen krijgen een huurprijs die het mogelijk maakt 

om huurtoeslag te krijgen. 

Mensen die interesse hebben in Mindset Wonen kunnen 

vrijblijvend contact opnemen met Nathalie Verstegen via 

mindsetwonen@gmail.com. 
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	 	Groener	en	goedkoper	
wonen

 Wat kun je zelf doen?  

Ben Janssen (rechts) is opgeleid tot energiecoach en geeft 

bewoners gratis advies hoe ze energie kunnen besparen. 



Veel woningen van Talis staan er al tientallen jaren. Toen ze 

werden gebouwd was er nog niet veel aandacht voor duurzaam

heid en energiezuinigheid van de woningen. Nu Talis al een 

aantal jaren flink bezig is met groot onderhoud bij veel van deze 

woningen, is dit alsnog aangepakt. Het gaat dan vooral om 

isolerende maatregelen en het opwekken van energie. Steeds 

vaker wordt er gekeken naar alternatieven voor aardgas. Zo zijn 

de meeste woningen in de Waalsprong aangesloten op het 

warmtenet. En bewoners van de Buffelstraat in Nijmegen kregen 

een inductie kookplaat, zodat ze geen gas meer nodig hebben 

om te koken. De gemeente Nijmegen heeft een warmtevisie 

opgesteld en het plan is dat enkele wijken (Zwanenveld, Hengst

dal en Bottendaal) in 2035 aardgasvrij zijn. Hoe dit precies vorm 

moet krijgen is nog niet bekend, Talis houdt de ontwikke lingen 

in de gaten en is in gesprek met de gemeente.  

“Je kunt zelf energie besparen”
Woningisolatie en tochtwerende maatregelen zorgen voor een 

comfortabel huis. “De stookkosten zijn vaak lager omdat een 

goed geïsoleerde woning minder warmte verliest”, zegt Clemens 

Nolten, projectleider bij Talis. “De verwarming hoeft dus minder 

vaak aan te slaan.” 

“Het is goed dat Talis investeert, maar je kunt zelf ook veel doen 

om je energie en stookkosten te verlagen”, zegt huurder Ben 

Janssen. Hij is onlangs opgeleid tot energiecoach in Wijchen, een 

initiatief van huurdersvereniging Accio en de gemeente. De 

komende tijd gaat hij langs bij mensen die advies willen over 

energie besparen en geeft hun advies op maat. “Haal opladers 

uit het stopcontact als je ze niet gebruikt, zet apparaten niet op 

standby, was op lage temperaturen, laat het eten afkoelen voor 

je het in de koelkast zet. Ik kan zo tientallen tips noemen. En je 

hoeft echt niet eerst te investeren in allerlei dure apparaten. 

Maar als je dan toch een nieuwe wasmachine moet, koop er dan 

eentje met het A+++ label.” 

De woning van Ben heeft inmiddels zonnepanelen, een zonne

boiler en een warmtepomp. “Ook hebben we ons gedrag aan

gepast en daardoor is onze energierekening nu de helft lager!”

Elke woning anders ventileren 

Veel woningen van Talis zijn inmiddels goed geïsoleerd, andere 

nog niet. De staat van iemands woning is bepalend voor hoe je 

om moet gaan met ventilatie in huis. Clemens: “Als een woning 

goed is geïsoleerd en er geen tocht is, dan moet je beter venti

leren. Zo krijg je frisse, droge lucht in huis. Doe je dat niet, dan 

krijg je een vochtige binnenlucht. En vocht zorgt onder meer 

voor een hoger energieverbruik, beschimmelde muren en 

kromtrekkende vloeren.” Is het dan verstandig om tochtstrips te 

plaatsen, of juist niet? Dat is per woning verschillend. Bewoners 

krijgen na het groot onder houd aan hun woning een handleiding 

hoe ze met (mechanische) ventilatie om moeten gaan. Op de 

website van Talis staat meer informatie over ventileren. 

Energiecoach

Woont u in Wijchen en wilt u gratis advies over wat u kunt doen 

om zuiniger met energie om te gaan? Neem dan contact op met 

info@hv-accio.nl. 

Bij groot onderhoud en nieuwbouw investeert Talis in 

duurzame woningen. Zo verbruiken goed geïsoleerde woningen 

minder gas en wordt er stroom opgewekt met zonnepanelen. 

“Maar zelf kun je ook veel doen om groener en goedkoper te 

wonen”, zegt huurder Ben Janssen. 

Investeren in duurzaamheid is goed voor het milieu, maar 

ook voor de portemonnee. De energierekening gaat dit jaar 

gemiddeld met zo’n 334 euro omhoog, zo becijferde het Centraal 

Bureau voor de Statistiek in februari. Dat komt onder meer 

door hogere belastingen en netbeheerskosten, maar gas en 

elektriciteit worden ook duurder. Zuinig met energie omgaan 

loont dus. “Voor Talis zijn betaalbaarheid en het verminderen 

van CO
2
uitstoot allebei belangrijke redenen om te investeren in 

het verduurzamen van onze woningen”, vertelt Kim Kerckhoffs, 

beleidsadviseur bij Talis. 

Wie niet goed ventileert, loopt risico op een ongezonde lucht in huis. 

Aardgasvrij

Meer weten over aardgasvrij in de gemeente Nijmegen? 

Kijk dan op aardgasvrij.nijmegen.nl.  

Besparen stroom

Apparaten écht uitzetten

Door apparatuur (zoals televisie en magnetron) écht uit 

te zetten, kun je veel onnodige energiekosten besparen.

Precies genoeg water koken

Zet je water voor thee, of kook je water voor pasta 

of aardappelen? Let er dan op dat je niet meer water 

verwarmt dan nodig is. Door efficiëntie kun je besparen.

Kleding wassen op 40°C

Wist je dat de was net zo schoon wordt als je de 

wasmachine op 40°C in plaats van 60°C graden zet? 

Zo bespaar je energie!

Energiezuinige lampen

Heb je nog gloeilampen in huis? Vervang deze dan 

door energiezuinige led en spaarlampen. Begin op 

die plaatsen waar de lamp de meeste uren brandt.

Minder was in de droger

Hang de helft van de wasjes die normaal in de droger 

belanden aan de lijn. Beter voor het milieu en het levert 

ook nog geld op. 

Licht uit 

Doe het licht uit in ruimtes waar niemand is.  

Ook een tijdklok, licht of bewegingssensor kan helpen.

Vervanging witgoed

Nieuwe modellen van koelkast, vriezer of wasmachine 

zijn een stuk energiezuiniger. Vervang daarom je oude 

door een nieuwe met energielabel A+++.

€ 60,-

€ 20,-

€ 20,-

€ 30,-

€ 30,-

€ 10,-

Tip!

Besparing 
per jaar

Bron: Woonbond
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	 Buurtmaatjes
   Een fijne buur helpt je 

een stapje verder 
Het is niet voor iedereen even makkelijk om contact te maken. 

Om mensen te helpen mee te doen met activiteiten en anderen 

te ontmoeten, is het Buurtmaatjesproject gestart. 

Een keertje samen naar de bibliotheek of een boodschap doen 

met de buurvrouw. Het zijn de kleine dingen die heel belangrijk 

kunnen zijn. Zeker als een buurtbewoner weinig contacten heeft 

en niet goed weet wat er allemaal te doen is in de buurt. “Wij 

zien dat best wat huurders in een isolement zitten en zouden 

het fijn vinden als ze meer mee kunnen doen in de samenleving”, 

vertelt Maja Klabbers, wijkadviseur bij Talis. “Dat begint vaak 

dicht bij huis.” 

Daarom startte Talis deze maand samen met Bindkracht10 het 

Buurtmaatjes project. Een buurtmaatje ondersteunt iemand in 

de buurt voor maximaal zes maanden. Bindkracht10 heeft al 

langer ervaring met buurtmaatjes, vooral met nieuwkomers in 

de wijk. ‘Ervaren’ wijkbewoners nemen hun maatje mee naar 

wat er in de buurt te doen is. Wat ze precies gaan doen, hangt 

natuur lijk af van iemands wensen. Maja: “De een heeft misschien 

be hoef te aan het leren kennen van de activiteiten en voor

zieningen in de wijk, de ander vraagt misschien hulp om mensen 

te leren kennen.” Het is in elk geval de bedoeling dat iemand 

beter wegwijs wordt in de buurt.



	 	Reparaties	
Vaste aannemer in de wijk 

Reparatieverzoeken die Talis binnenkrijgt, worden voortaan 

door vaste aannemers opgepakt. Elke aannemer bedient eigen 

wijken en complexen.

Sommige reparaties doet Talis zelf. Maar andere worden 

uitbesteed. “Dat uitbesteden gebeurde altijd al, maar vanaf 

nu zullen vaste aannemers dit werk doen. We hebben de 

wijken verdeeld over deze aannemers”, vertelt John Pijnappels, 

manager Vastgoed bij Talis. Deze aannemers zijn Talen, de 

Variabele, Ariëns en Quadrant. Voor de huurders die een 

reparatieverzoek indienen, verandert er niets. Zij nemen net 

als altijd contact op met Talis. John: “Deze manier van werken 

zorgt achter de schermen voor meer efficiëntie.” 

	 	Talis	on	tour	in	Wijchen 
Komt u ook langs?

Sinds februari houdt Talis ook in Wijchen spreekuur op 

verschillende locaties en komen we langs met onze bus onder 

het mom Talis on tour. Huurders zijn van harte welkom voor 

een kop koffie en een goed gesprek!

Heeft u een leuk idee voor uw wijk? 

Wilt u weten of uw huis aangepast kan worden als u ouder wordt? 

Heeft u vragen over wat we eigenlijk doen met uw huur? 

Of wilt u over iets anders in gesprek met Talis? 

U kunt natuurlijk altijd bellen of een afspraak maken. Maar u 

kunt ook zonder afspraak langskomen op een van onze spreek

uren. Of waai even aan als we ergens met onze bus staan. 

Eigenlijk is alles bespreekbaar. Gewoon even kennis maken met 

uw wijkbeheerder kan ook.

Op onze website www.talis.nl vindt u alle spreekuurlocaties en 

data in Wijchen.

Talis komt naar je toe dit voorjaar.

We vernieuwen de Kolpingbuurt!

 

Via de KolpingKrant houden we 

geïnteresseerden op de hoogte 

van de ontwikke lingen. Editie 6 

is nu een malig bij de Talis Thuis 

gevoegd.  

Wilt u er meer over lezen? 

Neemt u dan een kijkje op  

www.indekolping.nl.  

Info 

Heeft u behoefte aan een buurtmaatje of zou u zelf een 

buurtmaatje voor iemand willen zijn? Stuur dan een mail 

naar buurtmaatjes@bindkracht10.nl of neem contact op 

met een STIP in de buurt: www.stipnijmegen.nl of  

T (024) 350 2000. Of vraag het uw wijkbeheerder van Talis. 

€ 80,-

€ 80,-

€ 140,-

€ 240,-

	 Verkeerd	gebruik	
 Riool is geen afvalputje
Frituurvet, verf, tampons of zelfs kattenbakkorrels. Er komt 

veel wat daar niet hoort via het toilet en gootsteen in het riool.

Hierdoor kunnen fikse verstoppingen ontstaan met alle nare 

gevolgen van dien. Van der Velden Rioleringsbeheer komt langs 

bij huurders als er problemen zijn en ziet dagelijks de gevolgen 

van verkeerd rioolgebruik. Het leidt tot overlast zoals verstopping, 

maar het zorgt ook voor problemen met de zuivering en dus de 

volksgezondheid. Gebruik het riool alleen voor toiletgebruik, 

afvalwater en wc papier. 

Bent u lid van het Servicefonds en heeft u onverhoopt toch een 

verstopte afvoer of riool, dan kunt u direct contact opnemen 

met Van der Velden Rioleringsbeheer (024) 378 20 72.

Bij onrechtmatig gebruik van het riool zijn de kosten van 

ontstoppen voor uw eigen rekening.

Besparen gas

Deur dicht!

Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte 

waar je bent. Met een deurdranger gaan deuren 

automatisch dicht. 

Niet thuis? Thermostaat op 15°C

Zet de thermostaat op 15°C als je overdag weggaat. 

Heb je vloerverwarming? Zet je thermostaat dan op 

17°C of 18°C, anders duurt het opwarmen te lang.

Thermostaat ’s nachts op 15°C 

Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C. Heb je vloer

verwarming? Zet je thermostaat dan op 17°C of 18°C, 

anders duurt het opwarmen te lang.

Thermostaat één graad lager

Zet je thermostaat als je thuis bent één graad lager 

dan je gewend bent. Als je bezig bent, is 19°C vaak warm 

genoeg.

Verwarm je slaapkamer niet

Verwarm je slaapkamer niet. Gebruik eventueel een 

kruik of elektrische deken.

Waterbesparende douchekop

80 procent van het warm water wordt verbruikt 

tijdens het douchen. Een waterbesparende douchekop 

bespaart 20 procent op je water en energieverbruik.

Korter douchen

Hoe lang sta je onder de douche? Wen jezelf aan één 

minuutje korter douchen; dat kan een aardig bedrag op 

je energierekening besparen.

€ 25,-

€ 50,-

€ 80,-

Besparing 
per jaar
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Horizontaal1.     De Kolpingbuurt is gebouwd tussen de Muntweg en 

het . . . 2.    Dit was Loetje Janssen kwijt tijdens de  

verbouwing3.    De Dr. . . . in de Kolpingbuurt is volledig verdwenen 

Verticaal
4.     Naast bewoonster is Tia Peppelman ook . . .  

van de Kolpingbuurt
5.    Joep Ligtvoet is projectleider van dit bouwbedrijf

6.    Ronald Leushuis is bestuurder van . . . 
De letters in de donkere blokken vormen samen een 

woord. Kunt u erachter komen welk woord dit is?

Tips voor een volgende uitgave? Wil je zelf  

een onderwerp aandragen? Geef het door  

aan onze redactie: reactie@talis.nl

Ontwerp & realisatie  Puntkomma, Nijmegen

Fotografie 
William Moore

 

Tia Peppelman

4

In de Kolpingbuurt is met de renovatie, sloop en nieuwbouw van  

242 woningen een voor Nijmeegse begrippen uniek project gestart.  

In anderhalf jaar houden we u via de Kolpingkrant op de hoogte van alle 

ontwikkelingen. Zo vertellen bewoners en andere nauw betrokkenen over 

hun ervaringen met wat was, is en komen gaat. Ook bieden we u een kijkje 

in de rijke geschiedenis van de buurt en werpen we een blik op alle 

veranderingen in de openbare ruimte. De Kolpingkrant wordt verspreid 

onder alle bewoners van de Kolpingbuurt, omliggende buurten en op 

verschillende andere plekken in Nijmegen. 

Een uitgave van

In samenwerking met

Colofon

Tips voor de redactie

@Kolpingbuurt
www.indekolping.nl

Interview p2‘Kolping-project heeft alle  
ingrediënten voor een bestseller’

Interview p4‘Bouwen in 50 dagen is super  

intensief en dubbel zo ingrijpend’

de KolPen P3‘Ik zag mijn nieuwbouwwoning  
letterlijk groeien’

Introductie

1

Het gebied rondom zijn woning in de Aalbersestraat 

is al maandenlang het decor van bouwkranen, opge-

broken straten, gesloopte huizen en nieuwbouw-

plaatsen. Loetje Janssen baalt ervan, maar neemt het 

tijdelijke ongemak voor lief. ‘Ik ben niet zo’n stresskip. 

Dat is voor sommige mensen wel anders. Die heb ik er 

aan onderdoor zien gaan. Eerlijk waar.’
Twee keer niksAls man met het hart op de tong geeft Loetje graag zijn 

ongezouten mening. Zeker over de herstructurering van de 

Kolpingbuurt. ‘Ik had een nieuwbouw-woning kunnen krij-

gen, maar dat heb ik geweigerd. Ik heb hier de ruimte, mijn 

buurtjes, mijn straatje. De renovatie vind ik twee keer niks. 

Een lachertje. Tienduizenden euro’s per woning hebben ze 

geïnvesteerd. Voor wat? Een tochtende wc, onafgewerkte 

muren, een half afgebroken schuur. Gelukkig ben ik handig 

en heb ik de boel weer naar eigen smaak kunnen inrichten. 

Of er niks positief is? De open keuken. Da’s een verbetering.’

Camouflagepak Loetje ziet ook wel de humor in van het wonen in een 

buurt in opbouw. ‘Op een gegeven moment wilde ik 

gaan snoekvissen, we zaten nog in onze wisselwo-

ning. Ik zoeken naar mijn camouflagepak, maar dat 

zat ergens in een doos. Niet te vinden dus. Liep ik daar 

te struinen aan de waterkant, op mijn sportschoenen, 

in mijn korte spiekerbox. Geen gezicht.’
Met horten en stoten 

Dat de Kolping niet meer de buurt is van toen, vindt 

Loetje soms jammer. Toch is hij benieuwd naar de 

toekomst. ‘Sommige mensen die waren vertrokken, 

willen weer terug naar de Kolping. Dan doe je toch 

iets goed. Ik denk ook wel dat het aanzien van de 

buurt door de nieuwbouw, de pleintjes en de nieuwe 

aanplant verbetert. Dat gaat met horten en stoten, 

een hoop genuil soms, maar dat hoort erbij. Het blijft 

wel de Kolping, hè?’

De renovatie van zijn woning was volgens Loetje Janssen weggegooid geld. 

Toch geeft hij toe dat het Kolping-project ook voordelen heeft. 

Interview

Blik op Kolping P2‘Buurt in verandering’

Kruiswoordpuzzel

‘Ik heb hier de ruimte, mijn 

buurtjes, mijn straatje’
De Kolpingbuurt, in de jaren ’50 gebouwd  

tussen de Muntweg en het spoor, is een gemê-

leerde buurt met een volks karakter; een echte 

arbeiderswijk. Sinds de eeuwwisseling hebben 

verschillende partijen, onder wie de bewoners 

zelf, de leefbaarheid in de buurt verbeterd.  

Nu de basis staat, zijn huizen, straten en het 

groen aan de beurt. Van januari 2018 tot en  

met voorjaar 2019 gaat de Kolping stevig op  

de schop, maar … ziel en zaligheid blijven  

behouden. Van alle 242 woningen worden er 

127 gerenoveerd en 115 gesloopt. De renovatie-

woningen zijn inmiddels klaar en voorzien van 

een nieuwe keuken en badkamer, ander sanitair, 

extra isolatie en zonnepanelen. Bewoners  

hebben hierdoor meer comfort voor dezelfde 

huurprijs. Van de 115 sloopwoningen keren er 

99 terug in de vorm van 16 appartementen ,  

72 eengezinswoningen, 4 woon-werkwoningen 

en 7 levensloop woningen. Ook krijgt de Kol-

pingbuurt meer ruimte en groen in de vorm 

van extra beplanting en zes nieuwe pleintjes, 

elk met een andere sfeer. Het project is in han-

den van woningcorporatie Talis, de gemeente 

Nijmegen en Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 

De Kolpingbuurt 
… als nieuw!

‘Het aanzien van de 
buurt verbetert’

nummer 6 | april 2019
Infokrant voor Nijmegenarenwww.indekolping.nl

Wonen in de Kolpingbuurt

KolpingKrant

Met een opleverfrequentie van  

gemiddeld vijf woningen per week,  

nadert het nieuwbouwproject in  

de Kolpingbuurt razendsnel zijn  

voltooiing. En da’s elke dag weer  

een gepuzzel, weet Joep Ligtvoet,  

namens Hendriks als projectleider 

eindverantwoordelijk voor de  

nieuwbouw. 
‘In standaard nieuwbouwprojecten moet je vaak  

snel bouwen, maar dan houdt het qua uitdagingen 

meestal wel op. Hier in de Kolping komt alles bij  

elkaar. Een strakke planning. Continu contact met  

de huurders. Contractafspraken over de openbare 

ruimte en infrastructuur. En de overspannen situatie 

in de hele bouwsector. Door de enorme drukte is  

het soms lastig om tijdig aan mensen en materialen 

te komen.’ 

Metselwerk‘Normaal bouwen we huizen in 100 dagen, hier doen 

we er 50 dagen over. Ruimte in de agenda is er eigenlijk 

niet. Loopt er vandaag één onderdeel uit, dan heeft dat 

morgen effect op wel 10 andere onderdelen. Bouwen  

in een bewoonde wijk is dan ook super intensief en 

dubbel zo ingrijpend. Gelukkig tonen huurders over  

het algemeen veel begrip. Ook hier. Ze snappen dat  

het niet anders kan en vinden het oprecht mooi wat  

we bouwen. Met het metselwerk heeft de architect 

echt iets fraais gemaakt. Nieuwbouw is vaak redelijk 

rechttoe rechtaan. Dat is hier duidelijk niet het geval.’

Hersens
‘Ik weet nu al dat ik na het Kolping-project twee andere 

nieuwbouwprojecten ga draaien. Het ene in ‘het weiland’. 

Het andere in een bestaande wijk, vergelijkbaar met de 

situatie hier. Stiekem verheug ik me wel op die tweede klus. 

Ik weet niet wat ik er tegenkom en moet waarschijnlijk net 

iets meer mijn hersens gebruiken. Daar hou ik wel van.’ 

‘Bouwen in 50 dagen is super  

intensief en dubbel zo ingrijpend’

Wist je dat?
4 bewoners van de 7 nieuwe levensloopgeschikte 

woningen in februari hun sleutel hebben 

gekregen.

350 bouwhekken van elk 3,5 meter gebruikt zijn.

In de piekperiode er 120 bouwvakkers aan het 

werk waren.

Kolping-kinderen een rondleiding op de 

bouw hebben gekregen. Er elke dag zo’n 15 vrachtwagens kwamen om 

bouwmaterialen af te leveren.

Feiten en weetjes

1.  

5. 

4.

2.

3.

6. 

antwoord: kolping

Interview

Meer over rioolgebruik in de onderhoudswijzer. Helpen bij het opzoeken van leuke activiteiten in de wijk.



Ferdau Dozeman (links) en Marga Maarse in de kringloopwinkel. Ze helpen bewoners in schrijnende situaties.

	 	“In	mijn	oude	huis	
verpieterde	ik”

  Talis zet nodige hulp in 

Na veel bezoekjes van Ferdau en 200 procent inzet van dochter 

Thea, volgden er gesprekken waar ook Marga Maarse aanschoof, 

van het Meldpunt Bijzondere Zorg dat deel uitmaakt van de GGD. 

“Ik kom vaak bij mensen die in eerste instantie geen hulp vragen 

of willen accepteren, maar waar wel degelijk wat aan de hand is. 

Hier was dat ook zo.” 

Slapen op de bank

Toen Thea dertig jaar geleden op zichzelf ging wonen, kwamen 

er langzaamaan steeds meer spullen in huis. Hoe voller het 

werd, hoe minder mevrouw Vossen in het huishouden deed. 

“Mijn man overleed toen ik 36 was en daar heb ik veel verdriet 

van. Toen Thea uit huis ging, bleef ik alleen achter.” Onbewust 

vulde ze die leegte op, met spulletjes en rommeltjes. De laatste 

jaren sliep mevrouw Vossen beneden op de bank, omdat het 

boven te vol stond en ze niet meer goed trap kon lopen. Het 

laatste jaar kookte ze niet meer en at ze slecht. 

“Mensen schamen zich  
om hulp te vragen”

“Ik kwam steeds minder bij mijn moeder”, vertelt Thea. “Ik hou 

zeker veel van haar, maar ik kon de situatie in huis niet aan.” 

De verschillende partijen besloten op zoek te gaan naar een 

andere woning. In een nieuw huis kon ze hulp krijgen om haar 

leven weer op orde te krijgen, zoals persoonlijke verzorging en 

huishoudelijke hulp. Moeder en dochter zochten samen alle 

spullen uit. Wat mocht weg, wat moest er mee naar de nieuwe 

woning? “Dat was een lastige klus, ik kon er moeilijk afscheid 

van nemen. Ik vond het ook moeilijk dat iedereen zich opeens 

met mijn leven kwam bemoeien”, vertelt mevrouw Vossen. Toch 

was ze blij dat het gebeurde. En Thea helemaal. “Ik was bang dat 

de hulp die ze nodig had niet te vinden was. Ik zag dat het niet 

langer kon, maar ik had geen flauw idee waar ik moest beginnen.” 

Hand uitsteken

Marga: “We zien regelmatig dat mensen hun leven niet meer 

overzien. Er is vaak schaamte om hulp te vragen. Maar als je een 

hand durft uit te steken, kun je veel bereiken. Je hoeft het niet 

alleen te doen.”

Afgelopen zomer verhuisde mevrouw Vossen samen met haar 

kat naar een gelijkvloerse woning in Wijchen. Talis nam de 

kosten van het leeghalen van de woning voor haar rekening. 

Elke dag krijgt ze thuiszorg en een keer in de week huishoude

lijke hulp. Er wordt voor eten gezorgd. Dat is fijn, maar het 

betekent ook dat ze rekening moet houden met de mensen die 

langskomen. “Daardoor heb ik wat minder vrijheid dan ik had.” 

De gordijnen waren vaak dicht, het huis stond bomvol spullen 

die ze in de loop van de jaren had verzameld. Totdat er letterlijk 

aan de bel werd getrokken bij mevrouw Vossen in Wijchen. 

Nu woont ze met de nodige hulp in een mooie gelijkvloerse 

woning. “Ik kan weer gewoon bij haar op de koffie”, vertelt 

dochter Thea opgelucht. 

Vanaf haar nieuwe bank houdt Ria Vossen* (79) in de gaten wat 

er op straat te zien is, terwijl haar dochter Thea wat te drinken 

inschenkt. Het afgelopen jaar is er heel veel veranderd, zo 

vertellen ze. 

Vorig jaar begon Talis met een groot onderhoudsproject in de 

wijk waar mevrouw Vossen al 43 jaar woonde. De monteur 

kwam bij iedereen langs. Hij schrok van wat hij aantrof bij 

mevrouw Vossen en kon hier niet aan de slag. Hij besprak dit 

met wijkadviseur Ferdau Dozeman. “Ik ging verschillende keren 

langs, maar in het begin was mevrouw best achterdochtig.” 

*  De naam van Ria Vossen en haar dochter Thea zijn gefingeerd. 

Hun echte namen zijn bij Talis bekend.  

Maar dat heeft ze er wel voor over, net als haar dochter. “Als ik 

nu op bezoek kom, is dat voor de gezelligheid. Natuurlijk kijk ik 

hoe het gaat en moet ik soms weer wat overbodige spulletjes 

weggooien. Maar er is een grote last van mijn schouders. Nu is 

het weer fijn om naar mijn moeder te gaan.” 

Netwerk	van	hulp	

Als verhuurder van woningen komen de medewerkers van 

Talis regelmatig bij mensen over de vloer. Soms treffen ze 

daar schrijnende situaties aan van mensen die hulp nodig 

hebben. Zowel in Wijchen als in Nijmegen is er een uitge

breid netwerk van organisaties waar Talis mee samen werkt, 

zoals de sociale wijkteams en het meldpunt bijzondere 

zorg. Er wordt eerst goed gekeken naar wat iemand zelf kan 

en wat familie of buren kunnen betekenen. Als het nodig is, 

wordt er professionele ondersteuning ingeschakeld, zoals 

maatschappelijk werk, thuiszorg of schuldhulp verlening. 

Samen bekijken zij welke zorg passend is en wordt er een 

vinger aan de pols gehouden. 

Bij vragen kunt u contact op nemen met Talis.
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