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Kleurrijk Hatert is dit jaar weer een
groots, druk bezocht en gezellig
multicultureel evenement. Extra
optredens van Vinzzent, Joop Lens en
Theo van Cleef zijn mede mogelijk
gemaakt door Hatert Fortuna. Het weer
zit mee en de sfeer is prima.
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De week wordt geopend met
iedereen die een steentje
heeft bijgedragen aan de
hele JUBELweek. Samen
maken we een mozaïek van
het nieuwe Hou van Hatert
logo. De medewerkers van de
Open Wijk School, Huiskamer
de Boemerang en OKC verzorgen
het geheel.
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De open inloop bij het Ouder Kind Centrum
en Chill Out bieden de gelegenheid om nader
kennis te maken. Helaas zijn er weinig nieuwe
gezichten te zien. Wellicht was het te warm
voor een bezoekje, dus kom gerust nog een keer
binnen op een koeler moment.

De Spel- en
Speeldag is super.
De Open Wijk School Hatert
organiseerde vele activiteiten voor
alle kinderen uit Hatert. Het Winkelhart
Hatert verzorgt een ballonnenwedstrijd ter
gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. Hatertse Hannie
(de zus van Nijmeegse Annie) is aanwezig, danst met
de kinderen en promoot de gezonde gedachte!
Helaas is het circusterrein leeg op de afsluitende
dag. Doordat er onvoldoende teams ingeschreven
zijn, gaan de Hatert Games niet door. Wellicht iets
om volgend jaar nog eens te organiseren…

Hatertse Hannie
danst en zingt
samen met de
bewoners van Jadestraat, De Weem en Park
Maldenborgh/Zonnebaars.
Ze komt zo dicht bij de bewoners
en zoekt ambassadeurs voor het
project Hatert Gezond.

Het
Actiecentrum
Hatert Werkt opent
haar
deuren
en wordt druk
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bezocht. Samen met wethouders,
vertegenwoordigers van diverse samenwerkende instanties en bewoners wordt er
getoost op een succesvolle start. Hopelijk
worden er veel bewoners vanuit het
Actiecentrum weer op weg geholpen!

De door het
Regionaal Archief
Nijmegen samenFoto
Paul
gestelde fototentoonstelRapp
ling ‘Hatert, van prachtig dorp tot
prachtwijk’ wordt gepresenteerd en zal de
komende maanden een rondtour maken
door Hatert. Het geheel geeft een prachtig
beeld van Hatert, vroeger en nu.

Jubel
week

Hatert
vierde feest!

Van 28 juni tot 4 juli vierde Hatert een week lang feest. Voor iedereen was
er wel iets leuks te doen. We hebben gespeeld, gezongen, gedanst, gewerkt,
gelachen, foto’s gekeken en elkaar ontmoet.

