Welkom in het Centrum
voor Jeugd en Gezin Hatert
In het CJG kunnen alle ouders en opvoeders uit Hatert terecht
voor informatie, advies en hulp bij het opvoeden. Het CJG is
ook een ontmoetingsplek waar ouders ervaringen kunnen
delen en elkaar op weg kunnen helpen.

Ook kinderen en jongeren tot 23 jaar
zijn welkom als zij vragen of problemen
hebben bij het opgroeien. Het CJG is er
bovendien voor vragen van mensen die
met gezinnen of kinderen werken (professioneel of als vrijwilliger).

Ontmoetingsplek

Het CJG is een plek waar je andere ouders
uit de wijk kunt ontmoeten en ervaringen kunt delen. Bij cursussen of thema-

avonden en op het plein. Misschien wil
je bijvoorbeeld een koffie-ochtend met
andere ouders over een bepaald thema
organiseren, waar je elkaar vragen kunt
stellen en tips kunt geven. Het CJG zal proberen je daarbij te helpen, bijvoorbeeld
door een locatie of professionele begeleiding te regelen. Wellicht wil je op een
andere manier je hulp aanbieden. Loop
eens binnen bij het CJG, want de wijk kan
jouw hulp altijd gebruiken!

Contact opnemen met het CJG

• Op www.cjgnijmegen.nl vindt u 24 uur
per dag opvoedinformatie en -tips over
verschillende thema’s. Bij de thema’s
staan o.a. leestips. U kunt de boeken
direct reserveren bij uw bibliotheek.
U vindt er bovendien een overzicht van
alle activiteiten, trainingen, themaavonden en cursussen op het gebied
van opvoeden in uw wijk of in de stad.
• Kinderen en jongeren kunnen terecht
op de website www.jonginnijmegen.nl.
• Het CJG is telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 9.00 - 17.00 uur en ‘s
avonds van maandag tot en met donderdag van 19.00 - 22.00 uur. Ook dit
gesprek blijft vertrouwelijk.
• U kunt uw vraag of probleem mailen
naar het CJG. Binnen 2 werkdagen kunt
u antwoord verwachten.
• U kunt op werkdagen tussen 8.30 en
9.30 uur binnenlopen bij het CJG in uw
buurt. De medewerkers luisteren naar
uw vragen of problemen, geven u informatie en advies of zorgen ervoor dat er
zo snel mogelijk hulp voor u geregeld
wordt.
• Op maandag tot en met donderdag
van 19.00 - 22.00 uur kunt u op
www.cjgnijmegen.nl chatten met een
medewerker van het CJG. U kunt hem
of haar alles vragen en krijgt tips en
advies. Het gesprek blijft vertrouwelijk.
• U kunt ook een afspraak maken om
langs te komen op het CJG, of om te
chatten met een medewerker.

Centrum Jeugd en Gezin organiseert discussie-avonden over opvoeden
‘Drukke gezinnen: hoe breng je evenwicht en structuur in een druk leven met
carrières, kinderen, je relatie en sociale
contacten?’
Dat was het thema van de eerste
discussieavond van het Centrum voor
Jeugd en Gezin in Nijmegen-Noord, die
op 18 maart in voorzieningenhart De Klif
plaats vond. Het was de eerste in een
reeks van vier Klif-debatten voor ouders
over opvoeden. Op de eerste discussieavond hield Mariangeles Noqueras,
schrijfster van ‘Draaiboek voor drukke

gezinnen’ een lezing. Haar uitgangspunt
is dat zorgtaken, persoonlijke doelen van
de ouders én maatschappelijke eisen in
evenwicht moeten zijn. Kernwoorden hierbij zijn organiseren, delegeren, flexibiliteit
en discipline. Op de bijeenkomst was er
volop ruimte voor vragen, discussie en het
uitwisselen van ervaringen.
Het tweede Klif-debat is op 22 april a.s. en
gaat over kinderen en echtscheiding. De
derde bijeenkomst op 27 mei a.s. heeft als
thema ‘Rondkomen tijdens de economische crisis’. Op 17 juni a.s. wordt de serie

Klifdebatten afgesloten met een avond
over drukke kinderen.
U bent van harte welkom op het deze
Klif-debatten van het Centrum voor
Jeugd en Gezin, die ook georganiseerd
worden voor wijkbewoners uit Hatert.
De debatten vinden plaats in het voorzieningenhart De Klif in Oosterhout.
U kunt zich (gratis) aanmelden bij CJG
Noord, telefoon 088-0011312 of e-mail:
noord@cjgnijmegen.nl.
De discussieavonden in de Klif worden
georganiseerd door Stichting Maat.

Nieuw Leven voor
de Mual Keten
Samen met een groot aantal enthousiaste omwonenden is
de afgelopen periode, tijdens een aantal bijeenkomsten, het
ontwerp uitgewerkt voor de opknap van de Mual Keten.
We zijn gestart met de algemene uitgangspunten en hebben via een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp doorgewerkt tot de details van het definitieve
ontwerp; tot en met de tekst die op een
infobord zal komen bij de ingang van het
park. Een tekst die in een paar woorden
het specifieke van de plek weergeeft
(zie kader). Om alle overige bewoners
in de ruime omgeving van het park in
de gelegenheid te stellen om kennis te
nemen van het ontwerp, zijn deze via een
huis aan huis brief uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst, op donderdagmiddag 18 maart, in de Mual Keten aan de
Angerensteinstraat.

De werkzaamheden aan het park zullen
eind dit jaar starten en de officiële opening is gepland voor het voorjaar

van 2011. Dan zullen we feestelijk vieren dat deze nu wat versleten en slecht
gebruikte hoek van Hatert er weer op en
top bijligt: een prachtige ontmoetingsplek
voor alle omwonenden.
Wim Cousijn, Rob van de Wetering, Joep
Ratering & betrokken omwonenden

Welkom in de Mual Keten
Het park waarin u nu staat, is gerealiseerd in de zestiger jaren van de vorige
eeuw. In die tijd kwamen veel Molukse families naar Nederland. In Hatert ontstond een kinderrijke Molukse gemeenschap dicht bij deze plek. Deze nieuwe
bewoners hebben destijds actief meegedacht over de inrichting van dit park.
De heer Mual heeft het ontwerp ervoor gemaakt. Hij vond het belangrijk dat
kinderen ‘al spelend in een natuurlijke omgeving van alles kunnen ontdekken’.
En de heuveltjes, die hier een keten vormen, versterken die ontdekkingsreis.
Omdat het park aan vernieuwing toe was, is begin 2010 samen met omwonenden een plan gemaakt om de Mual Keten met respect voor de historie op te
knappen. Het park is begin 2011 heropend. Omwonenden blijven betrokken bij
het beheer van het park.

Wijkbewoners niet de
dupe van kabinetscrisis
Met het vertrek van de PvdA-ministers uit het kabinet is
ook Eberhard van der Laan niet langer de minister voor
Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Zijn taken worden
overgenomen door Eimert van Middelkoop. Wat hem betreft
heeft de kabinetscrisis geen gevolgen voor de wijkaanpak:
“De bewoners mogen niet de dupe worden. Het werk in
uitvoering gaat door.”
Met het vertrek van de PvdA-ministers uit
het kabinet is ook Eberhard van der Laan
niet langer de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Zijn taken worden overgenomen door Eimert van Middelkoop.
Wat hem betreft heeft de kabinetscrisis
geen gevolgen voor de wijkaanpak: “De
bewoners mogen niet de dupe worden.
Het werk in uitvoering gaat door.”

Resulaten merkbaar

De demissionaire minister voor wijken,
die daarnaast ook de minister van Defen-

Wilt u mentor
worden?
School’s Cool, de mentororganisatie
voor brugklassers, zoekt enthousiaste vrijwilligers met hbo-wo of
vergelijkbaar ervaringsniveau, die in
2010 een brugklasser willen ondersteunen. Tijdsinvestering: twee uur
per week, gedurende anderhalf jaar.
Het is uitdagend en zinvol vrijwilligerswerk! U ontvangt onkostenvergoeding en coaching. School’s
Cool is in alle Nijmeegse wijken
actief.
Voor meer informatie surft u naar
www.schoolscoolnijmegen.nl. Of
meldt u aan via tel. 024-3503466,
of info@choolscoolnijmegen.nl.

sie is, blijft aan tot er na de verkiezingen
van 9 juni een nieuw kabinet is gevormd.
Hoe lang dat duurt valt niet te zeggen.
Van Middelkoop moet zijn aandacht verdelen over twee ministeries: Defensie en
WWI. De minister vindt het belangrijk dat
de wijkbezoeken zoveel mogelijk doorgaan, al zullen het er wel iets minder zijn.
De hoogste ambtenaar op het ministerie
voor WWI zal hem waar nodig vervangen
zodat de informatie snel bij de minister is.
Van Middelkoop: “De wijkaanpak is door
mijn voorgangers goed op de rails gezet

Succesvol
jaar voor
JOLO@school
Het Kandinsky College en het Helicon
Groen (Helicon VMBO Groen Nijmegen?) sloten dinsdagmiddag 9 maart
jl. samen het eerste jaar JOLO@School
feestelijk af. Het speciaal door JOLO@
School gemaakte programma Sociale
Vaardigheden is in zes eerste klassen
van de Hatertse VMBO-scholen goed
ontvangen. Hiermee hebben deze
scholen de primeur in Nederland.
Behalve JOLO@School is er JOLO in de
wijk Hatert voor jongerenbuurtbemiddeling in overlastsituaties
tussen jonge en oude buurtgenoten
of jongeren onderling. In de
volgende editie van de wijkkrant
leest u meer over JOLO.

en de eerste resultaten van een andere
manier van werken zijn in de wijken
merkbaar. We gaan samen met bewoners
en lokale partijen door met het uitvoeren
van de akkoorden voor de wijkverbetering. Ik kijk uit naar mijn eerste wijkbezoek zodat ik met de bewoners kennis kan
maken.”
Het eerstvolgende bezoek van de minister
staat gepland voor maandag 8 november
2010. Uiteraard is nog niet bekend welke
minister er dan in Hatert op bezoek komt.
Na de verkiezingen in juni weten we wie
de nieuwe minister voor Wonen, Wijken
en Integratie gaat worden.

Meer weten

Wilt u meer weten over ‘het werk in uitvoering’? Let dan op het speciale katern
in de wijkkrant. Hierin leest u alles over
de wijkaanpak en verbeteringen in uw
wijk. Ook op www.houvanhatert.nl vindt
u onder knop “wijkaanpak” meer informatie.

Sociaal Raadslieden
nu ook in Hatert
De Sociaal Raadslieden geven gratis hulp op sociaal-juridisch
gebied. Als burger krijgt u te maken met allerlei wetten en
regelingen. Komt u daar zelf niet uit, dan kunt u met vragen
en problemen bij de Sociaal Raadslieden terecht. De raadslieden hebben vanaf april ook een spreekuur in Hatert.
De raadslieden ondersteunen u bij vragen
over bijvoorbeeld bijstand, belastingen,
werkloosheidsuitkeringen, arbeidsovereenkomsten en ontslag. Maar ook:
ouderlijk gezag en erkenning, AOW en
pensioenen, huurrecht en huurtoeslag,
echtscheiding en alimentatie. Ook kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen bij
het opstellen van brieven en bezwaarschriften en bemiddelen ze voor u bij
instanties waar u mee te maken krijgt. De
Sociaal Raadslieden weten welke instellingen en hulpverleners u verder kunnen
helpen en verwijzen u zo nodig door. De
hulp van de Sociaal Raadslieden is gratis
en vrijblijvend. Wat in uw contact met de
raadslieden besproken wordt blijft uiteraard vertrouwelijk.

Spreekuur Hatert

De Sociaal Raadslieden hebben vanaf
1 april 2010 ook een spreekuur in Actiecentrum Hatert Werkt. Elke woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunnen wijkbewoners er met hun vragen en
problemen terecht. Voor het spreekuur
van de Sociaal Raadslieden moet u een afspraak maken. Dat kan via telefoonnummer 14 024. Het Actiecentrum is gevestigd
op de hoek van de Couwenbergstraat en
de Hatertseweg.

Overige spreekuren

De Sociaal Raadslieden hebben verder
vaste spreekuren in:
• De Stadswinkel, Mariënburg 75
– Maandag, woensdag en vrijdag van

Meer grip op uw geld?
Veel mensen voelen zich onzeker over
hun financiën. Dat gevoel wordt nog
eens versterkt door de berichten over
de kredietcrisis. Wilt u grip krijgen of
houden op uw geld? Volg dan onderstaande tips. Of loop binnen bij het
Actiecentrum Hatert Werkt tijdens het
inloopspreekuur thuisadministratie.
Hebt u moeite met rondkomen? Of lukt
het u wel, maar wilt u dat ook graag in de
toekomst zo houden? Uit onderzoek van
het Nibud blijkt dat mensen die inzicht
hebben in hun financiën, gelukkiger zijn
dan mensen die dat niet hebben. Alle
reden dus om te zorgen voor dat inzicht.
Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? In vier
stappen grip op uw geld.
Stap 1: Ruim de post op
Stap 2: Maak een overzicht
Stap 3: Vergroot uw inkomen
Stap 4: Verlaag uw uitgaven

Volg de cursus
‘Weet wat u
besteedt’

Meer weten?

Wilt u hulp bij het krijgen van grip op
u geld? Neem contact op met het Actiecentrum Hatert Werkt en informeer naar
of meld u aan voor de cursus ‘Wéét wat u
besteedt’.
Iedere woensdagochtend van 09.30 uur
tot 11.30 uur is er in Actiecentrum Hatert
Werkt het inloopspreekuur ‘Thuisadministratie’. Hier kunt u terecht met al
uw vragen rondom uw financiële administratie.

Surf naar www.nijmegen.nl/wonen/
zorgwelzijn/wegwijzerlaaginkomen/
inkomenscheck en bekijk voor welke
subsidie of toeslagen u in aanmerking komt.

9.00 tot 17.00 uur
– Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur
– Donderdag van 9.00 tot 20.00 uur
• Steunpunt Stadswinkel, Wijkcentrum
Dukenburg/Meijhorst, Meijhorst 70-39
Alléén op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Ook voor deze spreekuren moet u een
afspraak maken. Dat kan telefonisch
(14 024) of bij de servicebalie in de
Stadswinkel.

Het Actiecentrum

Actiecentrum Hatert Werkt steunt de bewoners van Hatert in hun zoektocht naar
(ander) werk of, als dat er niet in zit, naar
zinvolle vrijetijdsbesteding. Het Actiecentrum is ook bedoeld voor informatie en
hulp op het gebied inburgering, schuldhulpverlening en steun bij het starten
van eigen onderneming. Verder kan men
er terecht voor advies over inkomensondersteuning. Ook is er een uitgebreide
vacaturebank te vinden. Hatert Werkt is
bereikbaar op telefoonnummer (024)
329 30 05 en is op werkdagen geopend
van 09.00 uur tot 17.00 uur.

meideninloop.
blogspot.com
Het Meideninloophuis in Hatert
is er voor alle meiden van 11 tot 25
jaar. Elke avond kunnen meiden er
terecht voor leuke en leerzame activiteiten. Dagelijks komen ongeveer
twintig meiden hier bijeen.
Het Meideninloophuis is elke doordeweekse dag geopend van 18.00
tot 21.00 uur. Je vindt het Meideninloophuis in Open Wijkschool de
Klumpert, Zijpendaalstraat 1a.
Voor meer info mail of bel ons:
meideninloop@inter-lokaal.nl
of 024-3502317. Op de website
www.meideninloop.blogspot.com
kun je lezen welke leuke activiteiten
er zijn.
Zie verder in deze wijkkrant meer
nieuws over het Meideninloophuis

