Het is feest in Hatert...
het oudste wijkcentrum van Nederland
bestaat dit jaar 50 jaar.
Dit wordt gevierd met een uitgebreid
programma van allerlei activiteiten.

Woensdag 26 april: Grote bingoavond
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
grote kaart: € 10,kleine kaart: € 7,50
Prijzen:
VVV- bonnen en
boodschappenpakketten

Donderdag 27 april:
Diverse activiteiten

Vrijdag 28 april: Receptie wijkcentrum
15.00-17.00 uur
Hierbij zal ook de burgemeester
aanwezig zijn.
Met optreden Dweilorkest Netternaost.
Ook de Bibliotheek Hatert viert deze
dag feest. Maak er kennis met de
bibliotheek van de 21ste eeuw!
Van 13.00 tot 17.00 uur ben je van
harte welkom. Ontmoet de NAO-robots
Robin en Bibi of stap in de wereld
van de Virtual Reality voor een
avontuurlijke zoektocht naar de
‘BoekBoek’.

17.00-18.00 uur: Workshop jongeren Talentenhuis

Vrijdag 28 april: Anthony Singers
In het kader van het
50-jarig bestaan van
wijkcentrum Hatert,
is er een optreden van
het koor op vrijdagavond
28 april. Dit vindt plaats
in ons wijkcentrum,
Couwenbergstraat 22.
Optreden koor: 20.00 uur.
Zaal open: 19.15 uur.
Kaartjes voor dit optreden
zijn vanaf 14 april af te
halen bij het beheer in
wijkcentrum Hatert.
Kosten 2 euro per stuk
inclusief consumptie.

Zaterdag 29 april:
Nijmegen ontmoet Hatert

Het Cruyff Court Hatert bestaat 10 jaar en heeft
dankzij de Cruyff Foundation een nieuw kunstgrasveld gekregen. Dat moet gevierd worden! Om
die reden organiseren we op zaterdag 29 april
van 11.00-17.00 uur een 6 vs. 6 voetbaltoernooi
voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar, ook zijn er
diverse andere activiteiten voor jong en oud! Zo
gaan we kijken wie de voetbal het vaakst hoog
kan houden, komt ID Dance een show geven, kun
je op de foto met NEC mascotte Bikkel en is er
voor iedereen een gezonde smoothie! Diegene
die de bal het vaakst hoog kan houden wint een
gesigneerd shirt van NEC! Op het 6 vs.6 toernooi
wordt uiteraard om een mooie beker gestreden die je dan op je school neer kan zetten als
mooie herinnering. Daarbij krijgt iedere bezoeker
sowieso een klein pakketje met daarin o.a. een
Johan Cruyff Bidon. Wethouder Helmer is bij het
Cruyffcourt aanwezig.

Zondag 30 april:
Dans- en muziekmiddag

in het wijkcentrum van
14.00 uur tot 18.00 uur,
zaal open 13.30 uur,
met medewerking van
Tala Mena Siwa en Bellydance, tevens verrassingsoptreden, entree 2
euro incl. consumptie,
kaarten af te halen
vanaf woensdag 14 april
in het Wijkcentrum
Hatert.

