Hatert is een veilige
prachtwijk
Als u dit leest loopt het jaar al bijna ten einde. Een goed
moment om even terug te blikken op alle verbeteringen die
we het afgelopen jaar in onze wijk, samen, bereikt hebben.
Het College van burgemeester en wethouders keurden op 13 januari het programma goed om Hatert te verbeteren. De kop
was eraf en snel daarna startte de verbouwing voor het Actiecentrum en verscheen
JOLO in de wijk. In maart waaiden we
allemaal uit onze jas toen minister van
de Laan op bezoek kwam. Het wijkteam
presenteerde zichzelf in april en in juni
begon Moniek Somsen als wijkteamregisseur. Het jaar werd doorgezaagd met
de JUBEL-week. Dag en nacht werkten
vrijwilligers door om Hatert een week
lang in het zonnetje te zetten. In diezelfde
week opende het Actiecentrum Hatert
Werkt haar deuren en maakten we kennis met Hatertse Hannie. En ondanks de
creditcrisis of Haags gerommel over geld
gingen we na de zomerperiode gewoon
door met z’n allen. In september werd het
jongerenproject Pimp my Block afgetrapt,
kwamen er plannen om de MUAL-speeltuin nieuw leven in te blazen en draaide
het Actiecentrum op volle toeren. Lekker
in ons vel zaten we tijdens de “Gezonde
Week” afgelopen november.

Veilig Hatert

Een heel goed geluid is dat de wijk veiliger geworden is en dat komt vooral door
uw inzet. Het Wijkveiligheidsplatform
Hatert is daar een goed voorbeeld van.
De bewoners in het platform werken heel

goed samen met de politie. Ze praten over
kwetsbare plekken en verdachte situaties
in de wijk. Zo kan er sneller en beter actie
worden ondernomen. Ook het Siroccoteam is een mooi voorbeeld. Wijkbewoners lopen rond in de wijk en geven hun
ogen en oren goed de kost. Ze spreken
mensen aan en als dat nodig is informeren zij de politie. Ook de professionals,
zoals Bureau Toezicht, Tandem en de
politie doen hun best om uw wijk veilig te
houden. Het resultaat is een aantoonbaar
veiliger Hatert met minder woninginbraken, minder auto-inbraken en minder
geweld op straat.

Hatert Ontmoet

Ook in het nieuwe jaar gaan we voor
veiligheid en mooie ontmoetingsmomenten, om elkaar beter te leren kennen en
te begrijpen. Het wijktheater ‘Ik hou van
Hatert’ gaat van start en er zijn extra activiteiten om te leren over de Nijmeegse
culturele omgeving en de verschillende
culturele achtergronden van uw medebewoners. Verder komt in de eerste periode
van het jaar een Centrum voor Jeugd en
Gezin in de Klumpert, gaat u meer horen
van Abdel Nejjari, de nieuwe buurtcontactwerker en werken we heel goed
samen om van Hatert een nog mooiere
wijk te maken.
Wij, Wim Cousijn, namens de gemeente, en
Andre Tijssen namens de drie woningcorporaties, wensen u een heel gezond, gelukkig en vooral veilig nieuwjaar toe.

Buurtcontactwerker
legt verbinding
Negen jaar was Abdel Nejjari toen hij, als gevolg van gezinshereniging, voet op Nederlandse
bodem zette in het Nijmeegse Aldenhof. De Nederlandse buren en de straat waren voor hem
de beste leerschool om de taal, de cultuur en de kunst van het dienstverlenen te leren.
Op 1 november jl. startte Abdel als buurtcontactwerker voor Hatert. Daarnaast volgt hij de
studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening aan het Rijn-IJsselcollege in Arnhem.
dat ik er ben. Daarnaast ga ik mijzelf
bezig houden met de overlastgevende
jongeren bij de Chill Out. Als ik helemaal
gesetteld ben haak ik aan bij het integratieprogramma zoals afgesproken in het
Wijkactieplan Ongedeeld Hatert. Dan
gaat het bijvoorbeeld over het initiëren
en regisseren van wijkdialogen. Ook de
problematiek rondom het CruijffCourt en
de leegloop bij de Hatertse voetbalvereniging komen dan aan bod.

“Ons is met de
paplepel ingegoten:
als je iets wilt
bereiken dan moet je
er voor gaan!”

Een bepaalde groep jongens is niet
welkom bij de Chill Out. Wat ga je
daar aan doe?

Abdel wist al heel lang dat hij
hulp-verlener wilde worden.

Abdel: “Ik ben gek op voetballen en deed
dat veel op straat. Vooral de straatvoetbaltrucjes gingen mij goed af en andere
jongens wilden dat ook graag leren. Toen
merkte ik hoe leuk het was om anderen
te helpen en ze iets te leren. Daarom
begon ik als vrijwilliger bij Interlokaal en
Tandem. Ik praatte veel met jongeren en
begeleidde hen ook. Dat was eigenlijk altijd goed. We leerden veel van elkaar, ook
op sportgebied. Die jongens accepteerden
mij en dat gaf mij doorzettingsvermogen
om echt goed te helpen.”

De volgende stap was helpen bij de
voetbaltraining.

Abdel: ”Samen met Nordin Boumkass van
Inter-Lokaal kreeg ik de kans om jongerenactiviteiten te ontwikkelen. Toen mijn
succesvolle zaalvoetbalcarrière in België
stopte koos ik voor vrijwilligerswerk in de
wijk. Ik ging aan de slag met een gemotiveerde club jongens die allemaal wilde
voetballen. Later kwamen daar ook meiden bij. Het was een gemêleerde groep

waarbij wel eens iemand zat die zichzelf
niet in de hand kon houden en de discipline aan zijn laars lapte. Juist die jongens
en meiden wilde ik graag helpen.”

Abdel’s sociale houding en zijn maatschappelijke betrokkenheid vallen op.
Abdel legt uit: “Dat komt door mijn
opvoeding, mijn broers, mijn zus en ik,
wij zijn heel sociaal opgevoed door onze
ouders. Ook respect voor elkaar en voor
anderen vinden wij belangrijk. Ons is
met de paplepel ingegoten: als je iets
wilt bereiken dan moet je er voor gaan!
Een mentaliteitskwestie dus. Mijn oudste
broer is ook van het model: niet zeuren maar poetsen, van hem heb ik veel
geleerd.”

Per 1 november is Abdel aan de slag
als buurtcontactwerker in Hatert.
Wat houdt dat in?

Abdel vertelt: “Ik leg in grote lijnen de
verbinding tussen de wereld van de straat
en de wereld van het beleid. Praktisch
komt het hier op neer dat ik nu eerst heel
hard ga netwerken, iedereen moet weten

Abdel: “Ik heb gehoord dat de buitengesloten groep overlast veroorzaakt voor
de omwonenden. Met die jongens ga ik
eerst praten, want als zij niet naar binnen mogen moet er wel een alternatief
komen. Dan maak ik een plan van aanpak.
Eén van de middelen die ik voor ogen heb
is de inzet van de ouders. Ook zij moeten,
als dat nodig is, betrokken worden bij
de sociale problematiek van hun kinderen. Verder werkte ik eerder met een
zogenaamd puntenbeloningssysteem.
Misschien kunnen we dat in Hatert ook
invoeren. Maar eerst ga ik praten met de
jongens om te horen wat hen dwars zit.

Abdel Nejjari (28) is buurtcontactwerker voor Hatert namens Portaal,
WoonGenoot en Talis. Hij houdt
kantoor bij WoonGenoot aan de
Aldenhof 5002 en is telefonisch het
beste bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30
uur op nummer 024-3440639. Zijn
mobiele nummer is 06 23947499 of
mail naar a.nejjari@woongenoot.nl.

Lekker in je vel tijdens
de ‘Gezonde Week’
Van 2 tot en met 8 november stond gezondheid en lekker in
je vel zitten in Hatert centraal tijdens de ‘Gezonde Week’!
Een hele week lang was er in en rondom
het wijkcentrum Hatert van alles te doen,
voor jong en oud. Zo konden kinderen
gezond onbijten in de klas en zijn er meer
dan 500 appels uitgedeeld aan kinderen
en ouders in de huiskamer en op school.
Er kon geproefd worden aan lessen funcky-dance, salsa dansen, countrydansen
en valpreventie voor senioren. Daarnaast
waren er workshops over omgaan met
stress en over ‘wat geef je je kind mee
als tussendoortje’. Ook een middag over
astma en COPD werd goed bezocht evenals het uitstapje naar de Beweegtuin in
Leuvensbroek en de fietstocht. Op www.
houvanhatert.nl kon dagelijks gekeken
worden wat er allemaal te doen was.

Hatertse Hannie gezien in de wijk?

Hatertse Hannie was aanwezig bij diverse
gezonde activiteiten in de wijk. Op woensdagochtend was zij op de wekelijkse
markt op zoek naar ‘Friends’ die met haar
de uitdaging aangaan om te werken aan
hun gezondheid. Tijdens haar tour door
de wijk heeft ze al ‘Friends’ gemaakt met
vijf wijkbewoners!
Wilt u ook (nog) gezonder gaan leven en
Friend van Hannie worden? U kunt zich
nog aanmelden door een e-mailtje te stu-

ren naar: gfransen@ggd-nijmegen.nl.

Gezonde resultaten

De week werd afgesloten met een gezonde lunch en de prijsuitreiking van de
‘Grijp je kans kaart’-actie. Tijdens de lunch
werden de uitkomsten van het onderzoek
naar de gezondheid van volwassen inwoners van de wijk overhandigd aan Wim
Cousijn, de wijkmanager.
De prijswinnaars van de grijp-je-kans
kaart hadden drie vragen over gezondheid goed beantwoord en hun kaarten
zijn in de loting getrokken.
De eerste prijs – een half jaar fitnessen
bij Curves, fitness voor vrouwen – is
gewonnen door mevr. Mimount. Zij was
aanwezig tijdens de prijsuitreiking.
Curves bood haar vriendin spontaan ook
een gratis half jaar abonnement aan zodat zij samen kunnen gaan bewegen!
De tweede prijs – 5 x een NEC-funpakket
inclusief twee kaartjes voor een rondleiding bij NEC, aangeboden door stichting
‘Wij staan voor de wijk’ – is gewonnen
door Leyla Folmering, Bianca Hendriks,
Linda Kosman, Dhr/mevr. D van Hal, Dhr/
mevr. H. van Eeuwijk

opening centrum voor jeugd en gezin

Eerste prijs ‘Grijp je kans’: mevr. Mimount
De derde prijs – een pakket waardebonnen ter waarde van 30 euro van supermarkt Em-té – is gewonnen door Clementine Hendriks.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier met
jullie prijzen!

Gelukkig en gezond 2010!

Namens de GGD Regio Nijmegen en
Stuurgroep Hatert Gezond willen wij
iedereen die heeft meegewerkt aan de
Gezonde week bedanken. Wij wensen Hatert vele weken in goede gezondheid toe
voor 2010 en de jaren daarna! Geniet van
de feestdagen en een gelukkig en gezond
nieuwjaar!

Oproep aan buurtbewoners
Zoals in de vorige wijkkrant al
aangekondigd melden wij u dat het
Centrum voor Jeugd en Gezin op
zaterdag 6 februari 2010 wordt
geopend.

Hatertse bewoners van alle leeftijden
die, samen met ons, willen helpen om
dit feest te organiseren.
U kunt zich opgeven via Maria Buur,
projectmanager Centrum voor Jeugd
en Gezin: m.buur@nijmegen.nl

De komende maanden wordt nog druk
gewerkt aan de verbouwing en inrichting van het CJG maar op zaterdag 6
februari zal alles klaar zijn omdat op
deze dag wethouder Lenie Scholten het
CJG feestelijk zal openen.
Ondertussen zijn wij op zoek naar

In januari 2010 organiseren wij ook
een aantal bijeenkomsten waarbij u
alvast geïnformeerd wordt over wat
het Centrum voor Jeugd en Gezin
precies is. De bijeenkomsten zullen
worden aangekondigd op de site
www.houvanhatert.nl.

JOLO heeft een
nieuwe TOKO!
JOLO is verhuisd. Het nieuwe
adres is: Zijpendaalstraat 5 (6535 ps
Nijmegen). Dit is in het voormalig
kerkgebouw, tegenover ons oude
kantoor. Op de vrijdagen tussen drie
en vijf uur ’s middag ben je altijd
van harte welkom.

Gratis workshops
Hatert Werkt
workshop

Hoe orden ik mijn
administratie?
Heeft u moeite met het ordenen van alle
belangrijke papieren? Weet u niet welke
papieren u weg mag gooien en wat u
moet bewaren? Wilt u meer overzicht in
uw inkomen en uitgaven?
Actiecentrum Hatert Werkt biedt u de
workshop Hoe orden ik mijn administratie? aan. In twee bijeenkomsten leert u
uw administratie ordenen.
Wanneer
Waar
Tijd

Maandag 18 januari en
maandag 25 januari
Couwenbergstraat 143
Van 13.00 tot 15.00 uur

Loopt u gerust even binnen bij
Actiecentrum Hatert Werkt voor meer
informatie of om u aan te melden.
Of bel met telefoonnummer 024329 3005. U kunt zich ook aanmelden
via r.van.der.sanden@nijmegen.nl.

De workshops
zijn gratis. Koffie
en thee ook!

workshop

Het incassotraject
Schrikt u ook als u brieven krijgt van een
deurwaarder of een incassobureau? Wat
is nu eigenlijk een incassobureau en wat
is een deurwaarder? Hoe neem ik het
beste contact op met een schuldeiser?
Wilt u antwoorden op deze vragen? Dan
kunt u terecht in het Actiecentrum Hatert
Werkt voor de workshop Het incassotraject. In een bijeenkomst van twee uur
worden met u de stappen van het gehele
incassotraject doorgenomen.
Start
Waar
Aanvang

Vrijdag 22 januari
Couwenbergstraat 143
13.00 uur

Vragen?
Loop gerust
binnen.

Win een cadeaubon van
250 euro voor een gouden idee
Iedereen uit Hatert is van harte welkom
in het Actiecentrum, de deur staat altijd
open. Maar wachten totdat u bij ons
binnenloopt, dat gaan we niet doen!
We komen graag met u in contact om
te vertellen dat het Actiecentrum ook
regelingen heeft voor mensen met een
wat lager inkomen. Of u helpt bij het
zoeken naar een oplossing voor dreigende schulden. Wij, medewerkers van
het Actiecentrum, willen graag actief
met u in de weer en vragen u: hoe gaan
we dat doen?

Heeft u een gouden idee?

Heeft u een creatief idee over hoe
het actiecentrum Hatert Werkt
met wijkbewoners in contact kan
komen? Dan nodigen wij u uit om
uw idee bij ons aan te leveren. Dat
kan via de mail naar v.van.den.
dolder@nijmegen.nl of bel (024)
329 30 05 of loop gerust binnen bij
het Actiecentrum en vraag naar
Victor van den Dolder. Het beste
idee wordt beloond met
een cadeaubon van 250 euro.

workshop

Weet wat je besteedt!
Wilt u beter uitkomen met uw geld? Wilt
u leren om uw uitgaven beter te plannen? Wilt u weten of u nog recht hebt op
geld van de gemeente of de belastingdienst?
Actiecentrum Hatert Werkt biedt u de
budgetteringscursus Weet wat je besteedt
aan. In zes wekelijkse bijeenkomsten, van
twee uur, leert u op eenvoudige wijze:
• Uw administratie te ordenen
• Overzicht te krijgen in uw inkomsten
en uitgaven
• Een kloppend maandoverzicht te
maken
• Slim boodschappen te doen
• Het verschil tussen een incassobureau
en een deurwaarder
Wanneer
Waar
Aanvang

Maandag 18 januari
Couwenbergstraat 143
9.30 uur

