Bent u op zoek naar informatie over bewonersinitiatieven in de wijk Hatert?
Hieronder leest u het overzicht van de activiteiten:
Wij kunnen niet zonder uw hulp om het overzicht up to date te houden.
Staat uw initiatief niet in de lijst? Of is er iets veranderd? Mail dan uw informatie naar buurtinitiatievenhatert@gmail.com
Nr. Initiatief

doel

Opmerkingen/info

1.

024 - kickbox Hatert

Kickboksen is een initiatief dat verbindt en
verbroederd

team024nijmegen@hotmail.com
of bel 06-36034543

2.

4-Wijkenfonds Bewonersinitiatieven
vanuit (Hatert, Grootstal, Brakkenstein
en Hatertse Hei)

Stimuleren, uitvoeren en begeleiden van initiatieven Voor meer info zie:
m.b.v. de bewonersvouchers
www.mijnnijmegenzuid.nl/groep/4-wijkenfonds
of bel 06-12935490

3.

Activiteitencommissie wijkcentrum

Stimuleert en organiseert activiteiten in het
wijkcentrum

schiltmans44@tele2.nl
of bel 06-27444577

4.

Activiteitengroep ‘de Banaantjes’

Actieve flatbewoners organiseren wekelijks een
activiteitenmiddag

famnederhoed@gmail.com
of bel (024) 3441566

5.

Beweeggames

Aanvraag van bewoners, samen met GGD en
sportservice@nijmegen.nl
scholen om bewegen te stimuleren voor jong en oud of bel (024) 3293100 (09.00-17.00 uur )

6.

Beweegtuin

Fitness en conditietraining

rkramer@ggd-nijmegen.nl
of bel 088 1447285

7.

Bewonerscommissie Flat Delsenhof

Bevorderen en handhaven goede leefomgeving
tussen bewoners

ina.vanwamel@telfort.nl
of bel ( 024) 6414815

8.

Bewonerscommissie flat Hart van Hatert

Bevorderen en handhaven goede leefomgeving en
ontmoeting

bewonerscommissie@bchartvanhatert.nl
of bel (024) 3501531

9.

Bewonersgroep Edelstenenbuurt

Leefbaarheid bevorderen in Edelstenenbuurt

edelstenenbuurt@houvanhatert.nl

10. Bewonersgroep Kastelenbuurt

Leefbaarheid bevorderen in de Kastelenbuurt

kastelenbuurt@houvanhatert.nl

11. Bewonersgroep Staatsliedenbuurt

Leefbaarheid bevorderen in de Staatsliedenbuurt

staatsliedenbuurt@houvanhatert.nl

12. Bij de Buren

Bewoners van Park Malderborgh organiseren
samen met anderen activiteiten voor 55-plussers

bijdeburen@zzgzorggroep.nl
of bel (024) 8909133
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13. Biljarten

Er wordt een onderlinge competitie gespeeld

m.otten@upcmail.nl
of bel (024) 3448779

14. Breed bewonersoverleg Hatert

Overstijgende wijkthema’s en ideeën bespreken met wessel.zwartsenberg@sociaal-wijkteam.nl
de 3 bewonersgroepen
of bel 06-12935490

15. Buurtmoestuin bij The Kettlebell Club

Om op een stukje tuin kunnen buurtbewoners zelf
hun groenten kweken

wessel.zwartsenberg@sociaal-wijkteam.nl
of bel 06-12935490

16. Country dansen

Is een dansvorm waar men individueel maar toch in
clubverband bezig kan zijn

v.veer8@chello.nl
of bel 06-21924122

17. Cruijff Court omwonendenoverleg

Monitoren van het gebruik en sfeerbeeld van Court
en een goede communicatie bevorderen tussen
omwonenden en de jongeren

e.van.dael@nijmegen.nl
of bel (024) 3299675

18. Dansmiddagen 50+
Stijldansen en Linedance

Op deze dansmiddagen kunnen mensen zich met
elkaar verbinden

w.albers24@upcmail.nl
of bel (024) 3566370

19. De Opstap

Biedt cursussen aan in het wijkcentrum

www.deopstap-Nijmegen.nl
of bel (024-3238111)

20. De Spin

Biedt cursussen aan voor vrouwen in het
wijkcentrum

despinnijmegen@gmail.com
of bel (024) 3557906

21. FestiviTIJD voor buren

Kom naar buiten, ontmoet je buren jaarlijks in
september op Park Malderborgh

bijdeburen@zzgzorggroep.nl
of bel (024) 8909133

22. Fietsclub

Samen met andere fietsliefhebbers kunt u iedere
week een tocht maken

info@swon.nl
of bel (024) 365019

23. Filmmiddagen 50+

Op deze middagen kunnen mensen met elkaar
verbinden

schiltmans44@tele2.nl
of bel 06-27444577

24. Fysiotherapeut

Bewegen met aandacht voor leefstijl Hatert

info@fysiohatert.nl
of bel (024) 3557438

25. Gymclub Hatert

Naast bewegen, is ook gezelligheid het
uitgangspunt

gonnykilkens@hotmail.nl
of bel (024) 3561888 of 3566381

26. Harmonie

Eigentijds, fris, gezellig, actief en natuurlijk
swingend muziek

secretariaat@harmoniehatert.nl
of bel (024) 3225420
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27. Hatertse Ontspannings Klub

Hier kunnen mensen zich met elkaar verbinden

rwmr11@gmail.com
of bel (024) 3558014

28. Individuele wijkhelden

Buurtbewoners die individueel hun buurt schoon
houden maar niet in een organisatiestructuur zoals
een buurtrangersteam willen werken

Info van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur
bel (024) 3716000 (Dar)
of info@dar.nl

29. Jeu de Boules

Speelt voor de gezelligheid en om actief bezig te
zijn

tvdwater@hotmail.com
of bel (024) 3550594

30. K.B.O St. Antonius Abt Hatert

Op donderdag een soosmiddag in het wijkcentrum

t.bosman9@chello.nl
of bel (024) 3556143

31. Kanaalzone

Opruimacties en dag van het park

mwolven@chello.nl
of bel 06-29471795

32. Klaverjassen en jokeren

Een gezelligheidsvereniging bedoeld voor mensen
die graag een kaartje leggen

frans_imelda@hotmail.com
of bel (024) 3444782

33. Kleurrijk Hatert

Groot jaarlijks wijkfestival organiseren in de zomer

info@kleurrijkhatert.nl
of bel 06-23190276

34. Koersbal

Is een balspel op een speciale lange mat

l.bekers@upcmail.nl
of bel (024) 3565134

35. Mijnbuurtje

Digitaal communicatieplatform

www.mijnnijmegenzuid.nl

36. Molukse gemeenschap

Meer betrokkenheid met medebewoners
kapusm@hotmail.com
culturele dag wordt georganiseerd en deelname aan of bel 06-24343426
wijkplatform.

37. Ontspanningsvereniging Hatert

Ontspanningsmiddag met o.a. sjoelen, kaarten,
creatieve hobby of een gesprek. Ook is er een keer
per maand bingo

w.albers24@upcmail.nl
of bel (024) 3566370

38. OuderKindCentra (OKC) De Paraplu

In het OKC worden activiteiten georganiseerd en is
er ook een ontmoetingsplaats voor ouders en
kinderen uit de wijk

d.frederiks@tandemwelzijn.nl
of bel (024) 3650111

39. Platform Hatert

Wijkbrede afstemming met gemeente, politie,
Tandem en woningcorporaties

platform@houvanhatert.nl
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40. Redactie Wijkkrant Hatert

Nieuws voor en door de wijk

mailwijkkranthatert@gmail.com
of bel 06-13404448

41. Select Jongerenwerk Hatert

Het organiseren van activiteiten voor jongeren.

selecthatert@gmail.com
of bel 06-17214734

42. Senioren Ontmoetingsplek Hatert

Bieden van dagbesteding voor senioren in Hatert

rkramer@ggd-nijmegen.nl
of bel 088 1447285

43. Sinterklaas intocht

Groot jaarlijks Sinterklaasintocht organiseren voor
alle kinderen uit Hatert

schiltmans44@tele2.nl
of bel 06-27444577

44. Sjoelen

Sjoelen is een gezelschapsspel dat verbindt en
verbroedert

hannnyneuy@hotmail.com
of bel (024) 3565032

45. Smartlappenkoor

Gezellig en samen zingen smartlappen zingen van
levensliederen

wessel.zwartsenberg@sociaal-wijkteam.nl
of bel 06-12935490
Koor ligt stil. Wij zoeken een dirigent en/ of organisator
die het koor weer kan opstarten en begeleiden.

46. Stip - ideeëngroep

Ideeën faciliteren en ontwikkelen

wessel.zwartsenberg@sociaal-wijkteam.nl
of bel 06-12935490

47. Stuurgroep Hatert Gezond

Bewoners en beroepskrachten geven op hoofdlijnen rkramer@ggd-nijmegen.nl
invulling aan thema gezondheid
of bel 088-1447285

48. Toermalijn

Ontmoetingsplaats waar ook activiteiten worden
georganiseerd voor bewoners uit de
Edelstenenbuurt

49. Tuinieren

Samen tuinnieren om de zorgen en problemen even stevensgaarden74@kpnmail.nl
te vergeten
of bel (024) 6635589

50. Vadersgroep

Ontmoetingsgroep voor alle vaders uit de wijk

sellouf1@hotmail.com
of bel 06-25445537

51. Voetbalvereniging Hatert

Voetballen voor iedereen en nog anderen
activiteiten

info@svhatert.nl
of bel (024) 35552835

52. Wandelgroep

Sportief wandelen en bewegen voor volwassenen.

t.bakker54@chello.nl
of bel (024) 3445746

jos.bitter@talis.nl
of bel (024) 3565771
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53. Website www.houvanhatert.nl

Bewoner beheert website en krijgt informatie van
andere bewoners

e.hubbers@cs.ru.nl

54. Welkomstrondje Hatert

Nieuwe bewoners welkom en bekend laten voelen
in de wijk
En uitnodigen actief te worden als burger en
verbinden met al actieve wijkbewoners en
wijkinitiatieven

Zie Rondje Hatert in beeld Youtube
Er is nog meer informatie bij De Stip
aan de Couwenbergstraat 14
(iedereen kan zich opgeven als gids hiervoor )
zuid@stipnijmegen.nl

55. Werkgroep imago

Samen werken aan een beter imago in Hatert

e.van.dael@nijmegen.nl
of bel (024) 3299675

56. Wijkbeheerplan openbare ruimte

Samen met u aan de slag om de openbare ruimte
verder te verbeteren

wijkbeheer@nijmegen.nl
of bel (024) 3293031

57. Wijklunch Brede School Hatert

Gezellig samen eten in de wijk tijdens de wijklunch
in het parkje met de Uil

ans.nieuwenhuis@deklumpert.nl
of bel 06-30155829

58. Wijkveiligheidsplatform

Overleg bewoners met politie en toezicht,
voorbereiden en evalueren jaarwisseling

g.slob7@chello.nl
of bel (024) 3883702

59. Winkeliersvereniging

Belangenvereniging voor winkeliers van het centrum hatertseweg@petsplace.nl
of bel (024) 3550777

60. Yoga voor 55+

Door yoga leer je meer ontspannen

mariannejanssen2410@gmail.com
of bel 06-20308650

61. Zangkoor Paduan Suara Anugerah

Gezellig samen zingen

batugadja@gmail.com
of bel 06-83997722

