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Nieuws uit Nijmegen

Poespas: dertig jaar de kleintjes centraal
In 1988 startte Pascale kinderdagver-
blijf Poespas in Nijmegen Oost. En ze
zit er nog steeds. Al die jaren biedt ze
leuke, kleinschalige kinderopvang,
samen met een betrokken en hecht
team. “In november vieren we ons jubi-
leum. We zijn trots dat we al zó lang
iets moois overeind houden.”
Zelfstandige organisatie
Poespas begon tijdelijk in een pand aan
de Archipelstraat. Toen dat werd ges-
loopt, kocht Pascale het sportclubhuis
van Orion aan de Dommer van
Polderveldtweg. “We hebben nu een
aparte babygroep (van nul tot ander-
half) en twee peutergroepen (van
anderhalf tot vier jaar).”
Poespas is een zelfstandige stichting
zonder winstoogmerk en valt niet onder
een grote koepel als KION. De opvang
komt in aanmerking voor kinderop-
vangtoeslag, de wettelijk geregelde bij-
drage in de kosten van kinderopvang.
“Zelfstandigheid was een nadrukkelij-
ke keuze van ons”, legt Pascale uit.
“We wilden een eigen identiteit, met
veel inbreng en inspiratie van de mede-
werkers.”
Keuzevrijheid en zelfredzaamheid
De eigen identiteit uit zich op verschil-
lende fronten. “Keuzevrijheid voor de
kinderen vinden wij heel belangrijk. Ze
kunnen zelf kiezen voor spelletjes. Het
gebouw is daarop ingericht. We hebben
overal hoeken en speelplekken.
Tegelijk richten we ons op verantwoor-
delijkheid en zelfredzaamheid. We
werken met thema’s, bedacht door de

pedagogische medewerkers. Elke drie
weken een nieuw thema, een jaar voor-
uit gepland. In elk thema komen alle
ontwikkelingsgebieden aan bod en
altijd gaan we uit van samen delen en
samen spelen.”
Interactie met de wijk
Typisch Poespas is de veelheid aan the-
atrale activiteiten. Regelmatig komen
er artiesten en muzikanten op bezoek
“Inbreng uit de wijk hebben we altijd
gestimuleerd, ook nu nog. We halen
niet alleen theater en muziek binnen,
maar ook andere activiteiten als yoga,
mindfulness, schmincken, koken, voor-
lezen. Iedereen die hier iets met de kin-
deren wil doen, kan zich altijd melden.
Tegelijkertijd trekken we zelf ook vaak
de wijk in. We staan open voor activi-
teiten in de buurt. Soms bezoeken we
oudere of interessante bewoners.
Onlangs deden we nog mee aan een
grote opschoonbeurt van een speeltuin
in de buurt, ook om kinderen bewust te
maken van hun verantwoordelijkheid
voor hun leefomgeving. In ons beleids-
plan hebben we ook opgenomen dat de
kinderen elke dag naar buiten gaan,
weer of geen weer…
Nieuwe initiatieven
Ondanks haar zelfstandige positie heeft
Poespas heeft nooit last gehad van
bestaansonzekerheid. Maar Pascale
constateert nu wel een “behoorlijke
vraaguitval”. “Er zijn minder kinderen
en meer dagverblijven in de wijk. We
proberen dat op te vangen met nieuwe
initiatieven. Op dit moment zijn we in

onderhandeling met de gemeente over
peuteropvang voor kinderen van niet-
werkende ouders. Alle kinderen van
tweeëneenhalf tot vier jaar hebben
recht op 2x3 uur kinderopvang, mét
financiele tegemoetkoming (naar inko-
men). De gemeente betaalt voor een
groot deel mee. Binnenkort starten we
met deze peutergroep. Ook bieden we
incidentele opvang (in dagdelen) voor
ouders die geen klant van ons zijn maar
wel onverwacht opvang nodig hebben.
Denk aan ziekte van de oppas, studie-
dag of begrafenis of een calamiteit als
ziekenhuisopname. Omdat we een roy-
ale bezetting van medewerksters heb-
ben, kunnen we die extra aandacht
garanderen. We gaan met de tijd mee
door flexibel te zijn en te blijven.”
Liefdevolle opvang
Of ze de drijvende kracht achter
Poespas is? Pascale vindt van niet. “We
doen het met zijn allen. We hebben een
zelfsturend team met een diversiteit aan
opleiding, cultuur, leeftijd. We leren
van elkaar. Een oudercommissie (met
beslissingsbevoegdheid) praat met ons
mee. Maar iemand moet natuurlijk wel
de eindverantwoordelijk hebben en de
wettelijke verplichtingen nakomen.”
Na al die jaren werkt ze nog steeds met
passie. “We hebben hier een fijne plek.
Sfeervol, liefdevol, met veel aandacht
voor elkaar. En we hebben nog volop
plaats!”
www.kinderdagverblijfpoespas.nl

Door Ellis Andriessen

Ook dit jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep
Diaconie van de Antonius van Paduakerk en de
Maranathakerk weer een kerstpakkettenactie waar 22 kerken
aan meedoen in Nijmegen en Overbetuwe als ook enkele
scholen. 
Dit jaar zijn er rondom 800 pakketten nodig. Een grote opga-
ve waarbij we hopen op veel goedwillende stads- / streekge-
noten om dit aantal ook daadwerkelijk te realiseren.
De actie start op zondag 25 november en zondag 2 decem-
ber.
Op die zondagen kunt u vóór of ná de kerkdienst een doos
ophalen in de kerk bij u in de buurt met begeleidende folder
met informatie over de artikelen  waarmee u deze doos kunt
vullen. 
In Nijmegen –Oost zijn dat de Antonius van Paduakerk,
Groesbeekseweg, de Effatakerk, hoek Heijendaalseweg-
Groenewoudseweg, de Maranatha-kerk, Steenbokstraat.
Voor aanvangstijden van de kerkdiensten zie: 
www.stefanus.nl/lokaties  en www.maranathakerk-nijme-
gen.nl/vieringen 
De gevulde dozen kunnen op zondag 2 december en 9 en 16
december weer, vóór en ná de viering in dezelfde kerken
worden ingeleverd.
U kunt ook financieel steunen. Dit geld wordt dan gebruikt
om een aantal extra pakketten te maken of als ondersteuning

in levensonderhoud. Voor al uw bijdragen zal een busje of
doosje in de kerk staan. HARTELIJK DANK

Voor vragen over deze jaarlijkse actie kunt u terecht bij: Via
mail : oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
Of  024-3225239 Anneke Leisink

06-27143400 Martha Opmeer

Kerstpakkettenactie Antonius van Padua
voor cliënten van de Voedselbank, Home-Start, Stichting Gast, 

Bed, bad en brood en Vluchtelingenwerk afd. Nijmegen 

Woensdag 7 november gingen leerlin-
gen van het Dominicus College uit
Nijmegen samen met leerlingen van het
Andreas Vesalius Gymnasium uit het
Duitse Wesel op pad om dieren en plan-
ten in kaart te brengen. Dit deden ze in
verschillende biotopen binnen het
gebied de Weseler Aue, een natuurge-
bied langs een afgesneden
Rijnmeander. 
Deze activiteit werd georganiseerd in

het kader van het interregionaal project
Green Blue Rhine Alliance. Het cen-
trum voor natuur- en cultuur historie de
Bastei in Nijmegen begeleidde samen
met docenten deze activiteit. De jonge
onderzoekers kregen hiervoor determi-
neersleutels en verrekijkers mee. De
resultaten werden bij elkaar gevoegd en
besproken.  Deze excursie bood de
leerlingen een mooie kans op een unie-
ke, interessante ervaring!

Leerlingen van het Dominicus
College ontdekken samen met
leerlingen uit Wesel de natuur

Zondag 25 november van 11.00
tot 15.00: de ONTMOET-route!

De ONTMOET-route is een route door
de wijk Altrade, waarbij 12 wijkbewo-
ners hun huis openstellen of de ruimtes
in wijkcentrum de Daalsehof gebruiken
om hun passies te delen met andere
wijkbewoners. Hobbycentrum
Nijmegen Oost organiseert dit evene-
ment en zal zelf natuurlijk ook expose-
ren. Op deze manier kunnen wijkbewo-
ners de passies van elkaar ontdekken,
elkaar beter leren kennen en elkaar
inspireren. De ONTMOET route is
mede mogelijk gemaakt door subsidie
van Wijkmanagement Nijmegen Oost
en een bijdrage van Hobbycentrum
Nijmegen Oost, waardoor dit evene-
ment voor bezoekers geheel gratis zal
zijn! We nodigen daarom iedereen uit
om 25 november de ONTMOET route
te bezoeken!
Overzicht deelnemers ONTMOET-
route:
1. Helmie Vos: zelfontworpen en zelf-
gemaakte leren tassen en portemonnees
2. Babioles: Muziek uit de Franse
barok
3. Yolanda God: schilderijen
4. Liesbeth van Bakel: beeldhouwwer-
ken
5. Hila Moscovich: Energetische

Therapie
6. Joyce Houtzagers: schilderijen
7. Wijkcentrum De Daalsehof

• Arthur Tevonian: schilderijen
• Diederik Grootjans: schilderijen
• Ger van de Geer: schilderijen
• Ien Wildenburg: soft-pastel schilde-

rijen
• Annelies Klein en Ineke Brouwer:

dwarsfluit en klarinet optreden
• Arjan Meijrink: beeldhouwwerken
• Anton van Griensven: schilderijen
• Hobbycentrum Nijmegen Oost:

diverse creatieve kunstwerken
Meer informatie over het programma,
de plattegrond en een omschrijving van
alle deelnemers kunt u vinden op de
website van Hobbycentrum Nijmegen
Oost: http://hobbycentrumnijmegen-
oost.nl/ontmoet-route

Financieel expert in elk stadsdeel
In Nijmegen start in 2018 en 2019 in
elk stadsdeel een financieel expert.
De financieel expert is een aanvulling
op het team van de Stip; bij de Stips
kun je terecht voor informatie,
advies en ontmoeting in de wijk.
Inwoners kunnen met de komst van
de expert ook terecht met vragen en
zorgen over hun financiën.
Wethouder Renske Helmer-
Englebert gaf op 7 november in Stip
Midden het startsein. Stips
Dukenburg, Zuid en Nieuw-West
startten al eerder. In de komende
maanden volgen de andere stadsde-
len.

Na een positieve evaluatie van de pilot
‘financieel expert in de wijk’ voegt de
gemeente Nijmegen de functie toe bij
alle Stips. De resultaten van de pilot
tonen aan dat met de uitbreiding van
een team met financieel experts inwo-
ners nog beter en sneller geholpen wor-
den. De cliënten uit de pilot gaven aan
dat de financieel expert snelle, concre-
te en persoonlijke ondersteuning biedt
en dat het leidt tot een beter zicht op de
financiële huishouding. Naar verwach-
ting heeft elk stadsdeel in Nijmegen in
april 2019 een financieel expert bij de
Stip.

Inwoners die met financiële zorgen bij
een Stip komen, zoeken samen met de
financieel expert uit, welke hulp pas-
send is. De belangrijkste boodschap is
dat mensen het best zo vroeg mogelijk
om hulp kunnen vragen bij financiële
problemen. Wethouder Renske
Helmer-Englebert van onder andere
schuldhulpverlening: ‘Met de finan-
cieel expert willen we de drempel ver-
lagen om informatie, advies of hulp te
krijgen. Uit de pilot blijkt dat mensen
die hulp vragen, sneller een oplossing
hebben en minder last hebben van
stress. Iedereen kan financiële zorgen
hebben. Wij investeren graag om inwo-
ners te helpen bij het financieel gezond
worden en blijven.’
In 2019 start de gemeente Nijmegen
ook een campagne waarmee zij bewo-
ners met financiële problemen wil sti-
muleren om sneller aan te kloppen voor
hulp.
De financieel expert in de wijk is een
initiatief van de gemeente Nijmegen en
er wordt uitgevoerd door Bureau
Schuldhulpverlening in samenwerking
met Bindkracht10 en Sterker Sociaal
om intensiever samen te werken op het
gebied van schuldhulpverlening. Stip
Midden is de vierde locatie waar een
financieel expert start. 

Niet nuilen, maar ruilen: 
Hoe je van jouw Sinterklaasinkopen 

weer een feestje maakt
Nijmegen, 9 november 2018 - Het lijkt
nog ver, maar over een paar weken is
Het Heerlijk Avondje al gekomen. Voor
veel ouders levert dat stress op.
Cadeautjes zoeken, geld uitgeven en
die decembermaand is al zo duur. En, is
het nog wel van deze tijd allemaal nieu-
we spullen te blijven kopen? Daarom is
er een Recycle Sint op 22 novem-
ber. Locatie: OBS De Muze, Limoslaan
25
De initiatiefnemers van de speelgoe-
druilmarkt vinden het belangrijk om
speelgoed een tweede leven te geven.
‘Waarom zou je elk jaar iets nieuws
kopen als je ook kunt ruilen? En je kan
meteen die enorme speelgoedberg in je
huis verkleinen,’ vertelt Dolly van
Kronenburg, een van de initiatiefne-
mers. ‘In andere steden bestaat dit
al langer. Daar is de ruilmarkt een
enorm succes. Wij hopen ook op een
hoge opkomst 
voor de eerste Nijmeegse Recycle
Sint!’
Elif Algu, oprichter van Recycle Sint
en eigenaar van Brand Social Impact
bureau ‘Branding A Better World’  is
het hier mee eens. Algu:
‘Overconsumptie is echt niet meer van

deze tijd. Vraag het aan elke ouder die
je kent. Iedereen heeft teveel speel-
goed. Soms ligt het nog maanden in de
verpakking in de kast. Waarom zouden
we dan nog nieuwe spullen kopen? Het
is veel slimmer om te ruilen en zo ook
nog 
eens een steentje bij te dragen aan het
milieu.’
Van ruilen komt huilen is het gezegde,
maar in het Nijmeegs hebben we daar-
van gemaakt: “Niet nuilen, maar rui-
len!”
Duurzaamheid mag ook leuk zijn.
Daarom is er Recycle Sint. Dat is niet
alleen een groen initiatief, maar ook
nog eens hartstikke gezellig, slim en -
niet onbelangrijk- goed voor de porte-
monnee.
De speelgoedruilmarkt in Nijmegen
vindt plaats op donderdag 22 november
op basisschool De Muze aan de
Limoslaan 25. Ouders kunnen speel-
goed komen inleveren van 19.00 tot
19.45 uur. Je krijgt waardebonnen voor
het ingeleverde speelgoed.
Van 20.00 tot 21.00 uur ruil je je waar-
debonnen in voor ‘nieuw’ speel-
goed. Bekijk recyclesint.org voor meer
informatie en updates.

Sterren kijken
op de  Radboud

Universiteit!

Kom dat zien op vrijdag 30 novem-
ber !
Sterrenkijk avond Radboud
Universiteit: Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
vrije inloop, Huygensgebouw, FNWI.
Heijendaalseweg 135, 6525 AJ
Nijmegen (= Hoofdingang!)
Ook als het bewolkt is, is er een pro-
gramma (excursie telescopen, voor-
dracht en film). De toegang is gratis. 
Gratis parkeren onder het
Huygensgebouw, ingang P11.


