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Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid
Kom vrijdag 23 maart naar de  
bewonersavond!



• 2 •

Colofon

Voor en door bewoners
De redactie van ‘t Kwekkertje is een werk-
groep van het Dorpsplatform, en bestaat 
uit Bea van Dongen, Brigit Fokkinga en 
Claudia Verbeeck. Alle verenigingen en 
groepen in Altforst kunnen kopij aanleve-
ren, en ook individuele bewoners kunnen 
iets schrijven. Bij de Kleine Kwekkertjes 
kunnen gratis oproepen worden geplaatst.
Foto voorpagina: Romy Verbeeck

Verspreiding
Het Kwekkertje wordt in Altforst huis aan 
huis bezorgd, met de Maas en Waalbladen. 
Losse nummers kun je afhalen bij de Uit-
hof. De digitale versie staat op de website 
Altforst.info. Het volgende Kwekkertje 
verschijnt begin mei 2018. 
Oplage: 240 exemplaren

Adverteren
Wil je een advertentie plaatsen in het 
Kwekkertje? Neem contact op met de 
redactie voor prijsopgave of overleg. Voor 
€ 50, - heb je al een halve pagina voor een 
heel jaar.

Aanleveren berichten
 kwekkertjealtforst@gmail.com
Of in de brievenbus bij de ingang van  
de Uithof. Berichten in een word  
document. Foto’s in hoge resolutie, 
dus liever met camera dan smart-
phone. Deadline volgende nummer: 
19 april 2018

Altforst online
 Altforst.info
 Facebook.com/altforst

Mosterdwal 10
6658 KT Beneden-Leeuwen
0487 591 416 
info@henricushoeve.com

•  Biologisch Melkveebedrijf en Zorgboerderij
•  (Gespecialiseerde) dagbesteding voor 

ouderen
• Biologische warme maaltijden
• Zorg en begeleiding op maat
• Mantelzorgondersteuning
• Weekend opvang 

3 WWW.HENRICUSHOEVE.COM 3

advertentie
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Programma vrijdag 23 maart
19:30 uur  ontvangst met koffie en iets 

lekkers
20:00 uur inhoudelijk programma
22:00 uur  afsluiting met een borrel en 

een hapje

Op vrijdag 23 maart organiseert het 

Dorpsplatform een gezellige en  

actieve avond voor alle inwoners 

in de Uithof. Hoe willen we dat ons 

dorp er uitziet in 2028? 

In december heeft het dorpsplatform zich 
gepresenteerd met de dorpsquiz. Hoe leuk 
was dat? We gaan er een jaarlijkse activi-
teit van maken, dus op 8 december 2018 is 
iedereen weer welkom. We willen een aan-
trekkelijk dorp zijn voor jong en oud, voor 
mensen geboren in Altforst en voor bewo-
ners van buiten. Via een vragenlijst wilden 
we te weten komen wat er leeft onder de 
bewoners. Hoe maken we het uiterlijk van 
ons mooie dorp nog aantrekkelijker? Hoe 
zorgen we dat we onze voorzieningen, zoals 
dorpshuis en school, behouden blijven en 
worden verbeterd? Hoe voorkomen we dat 
het dorp vergrijst? Hoe gaan we om met 
zorgvragen en eenzaamheid? Wat hebben 
we nodig qua wonen: nieuwbouw, levens-
loop bestendigheid, zonnepanelen etcetera? 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

Wat gaan we doen?
We gaan deze vragen met elkaar uitwer-
ken naar concrete acties: wat kunnen we 
zelf doen en wat hebben we daarvoor 
nodig? Aan het eind van de avond zijn er 
dan ideeën ontwikkeld over hoe we ons 
dorp klaar maken voor de toekomst. Ook 
kunnen we zien hoe Altforst er uitzag in 
het verleden, door de vertoning van de 
film uit 1967. Ben je nieuwsgierig en wil je 
meedoen of wil je eerst gewoon luiste-
ren? Iedereen is welkom op 23 maart in de 
Uithof. 
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Leuke impressie 
Carnaval 2018
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Samen Wel !

SamenWel! zet alle activiteiten in Rivieren-
land op het gebied van samen eten, bewe-
gen en ontspannen op een rij. Activiteiten 
van dorpshuizen, welzijnsorganisaties, 
sportgroepen, zorgcentra en ook van vrij-
willigers. Bijna 200 activiteiten van bijna 
100 organisaties zijn verzameld op 
 www.samenwel.nl. 

Kom maar op!

Dit jaar verzorgt toneelvereniging Kom 
Maar Op uit Appeltern weer drie uitvoerin-
gen; De tante van Charlie. De uitvoeringen 
vinden plaats op zaterdag 17 maart 20.00 
uur, zondag 18 maart 14.30 uur zaterdag 24 
maart 20.00 uur in Dorpshuis de Schuur 
Kerkstraat 25 te Appeltern. Reserveren kan 
bij Petra Kuijpers 
   0487-542149 
   toneelkommaarop@gmail.com.

Wandelen Mantelzorgers

Vanaf maart worden er zeven gevarieerde 
wandelingen aangeboden door Happiness 
in Progress wandelingen voor mantelzor-
gers. Verbinding, beweging, genieten van 
de natuur, een luisterend oor en natuurlijk 
gezelligheid staan daarbij voorop. Een 
wandeling kost € 7,50 pp., per wandeling. 
 www.happinessinprogress.nl
   info@happinessinprogress.nl
    06-1804 1346

Zanggroep Charm 

Zanggroep Charm uit Maasbommel heeft 
26 vrouwelijke leden die uit de wijde 
omtrek komen. Het koor repeteert iedere 
dinsdag onder leiding van dirigent Pieter 
Boer in Ontmoetingscentrum De Hanze in 
Maasbommel van 20.00 tot 22.15 uur. 
Ze doen een oproep aan vrouwen die hun 
stem willen laten horen! Ervaring is niet 
nodig, zin in zingen wel. Kom naar de open 
repetitie op 20 maart. José van Zwam 
   0487-562663 / 06-14205699 
 www.zanggroepcharm.nl

advertentie
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Na vele jaren is er weer een nieuwe buurt bijgekomen in Altforst. Ze 

gaan als buurt meedoen met de volgende dorpsquiz en met vier kin-

deren dragen ze actief bij aan het in stand houden van onze school en 

peuterspeelzaal.

Op ’t Gangske 1 wonen Rosa en Jordy, zij 
komt uit Beneden-Leeuwen en hij uit 
Batenburg, en ze zochten een huis ergens 
er tussen in. Rosa is secretaresse en doet 
een opleiding tot schoonheidsspecialiste. 
Jordy doet in antiek en speelde bij AAC 
Batavia, misschien wil hij hier ook weer 
gaan voetballen. 
Jeffrey woont op ’t Gangske 3, hij komt uit 
Almere en is daarna in Nijmegen terecht 
gekomen. Hij werkt bij Huisman in Druten. 
Kleinschaligheid en de sfeer vind hij leuk in 

Welkom in Altforst!

Ekkes veurstelle...
Tekst en foto’s: Brigit Fokkinga en Agnes Helderman

Altforst. Hij doet aan hardlopen. 

Buiten spelen
Op ’t Gangske 5 wonen Dave en Petra, met 
kinderen Lisa en Sjoerd, en honden Bongo 
en Djurre. Hiervoor woonden ze in Beunin-
gen en Dave en Petra komen oorspronkelijk 
uit Wamel en Horssen. Ze vinden het hier 
lekker rustig en de kinderen kunnen lekker 
buiten spelen. Dave is vrachtwagenchauf-
feur en zit in het dorpsplatform, Petra is 
hondentrimster en doet dat bij mensen 
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aan huis. Lisa zit in unit 2/groep 5. Sjoerd 
zit in unit 1/groep 2. Ze vinden het heel 
leuk om in Altforst te wonen. 

Hondjes
Peter en Inge wonen op de hoek op ’t 
Gangske 7, met Inge’s jongste zoon Jeffrey, 
en hondjes Lady en Bowie. Peter komt uit 
Overasselt en kwam vroeger vaak naar 
de Kikvorsch, Inge komt uit Bussum. Ze 
hebben allebei twee zonen en er zijn twee 
kleinkinderen. Ze hebben in Beneden-Leeu-
wen gewoond en in Ingen en wilden graag 
terug naar Maas en Waal. Peter heeft een 
technische achtergrond en is nu als vrijwil-
liger aan de slag in de Uithof. Inge is actief 
in het dorpsplatform en verheugt zich om 
in de tuin te werken. Jeffrey traint om te 
worden toegelaten bij defensie. 

Zelfbouwhuis
En dan het zelfbouwhuis op Torsdam 2b: 
Björn en Nadia, met zoon Sven die op de 
peuterspeelzaal zit, en de volgende op 
komst. Het was altijd Björn’s droom om 
zijn eigen huis te bouwen. Ze woonden 
hiervoor in Alphen al in hun mobiele huis. 
Björn heeft met een partner een eigen 
bouwbedrijf en Nadia heeft een gastou-
deropvang. Ze vinden het hier gezellig. 
Omdat het een doodlopende weg is kun-
nen de kinderen veilig buiten spelen. 

Rust
Tenslotte Mart en Twanny, met hond Fem-
ke, op ’t Gangske 2 waar Paul en Janneke 
woonden. Ze komen uit Nijmegen waar 
Mart buschauffeur is. Twanny zit in het 
dorpsplatform. Ze genieten in Altforst van 
de weidsheid en rust en hun tuin. Ze zijn 
helemaal blij met hun droomhuisje en 
hebben nog steeds een vakantiegevoel als 
ze thuiskomen. Welkom in Altforst!

2018 is het jaar van onze 40ste Pinkster-
Varia. Een bijzondere gebeurtenis. Want al 
bijna 40 jaar lang organiseren de vereni-
gingen van Altforst samen dit evenement, 
om een bijdrage voor hun eigen club te 
verdienen. Een dank aan alle vrijwilligers in 
de afgelopen jaren is zeker op zijn plaats.

Markt in eigen beheer
Voor 2018 willen wij natuurlijk weer een 
mooi evenement te organiseren. Dit jaar 
is weer een eigen markt-organisatie actief 
geworden die zelf de marktkramen gaat 
werven en indelen. Zij zijn al enthousiast 
aan de slag onder inspiratie van Josefien 
Rijk. De markt krijgt een ander aanzien, 
veel meer diversiteit en sfeer! Mocht u 
mensen kennen die een kraam op de 
markt willen hebben, laat het ons weten. 

Versieren / aankleden parcours
Als commissie zijn wij ook aan het naden-
ken over het aankleden van het parcours 
om zo meer sfeer te creëren. Het zou 
fijn zijn als mensen die aan het parcours 
wonen ons daarbij ondersteunen. Heeft u 
zelf wat leuke sfeerspullen? Zo zorgen we 
samen voor een extra gezellige sfeer voor 
onze bezoekers.
Heeft u ideeën of suggesties, of wilt u iets 
betekenen als vrijwilliger bij de organi-
satie, loop gerust bij een commissielid 
binnen of stuur een berichtje naar  
info@pinkstervaria.nl

Commissie Pinkstervaria.
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Tandarts in Altforst stopt na 35 jaar

Tekst: Mieke van Oijen Foto: Willie Janssen Steenberg

‘Het is mooi geweest’

Er kwam een 8-jarig jongetje in de praktijk 
en die moest huilen toen Clémens zei dat 
hij een andere tandarts moest zoeken, hij 
moest er zelf ook van huilen. Clémens had 
graag een afscheidsreceptie gehouden 
waarbij hij zijn patiënten over zou kunnen 
dragen aan een opvolger. Helaas heeft hij 
niemand kunnen vinden die zijn prak-
tijk met 1900 patiënten over wil nemen. 
Startende tandartsen willen werken in een 
groepspraktijk met meerdere disciplines en 
groeimogelijkheden.

Van Nijmegen naar Maas en Waal
Clémens van Dijk wordt samen met zijn 
tweelingbroer Vincent in 1958 in Nijmegen 
geboren. Als hij 14 jaar is weet hij al dat hij 
tandarts wil worden. Met Vincent studeert 
hij tandheelkunde aan de Radboud univer-
siteit, en studeert in 1982 af. In die tijd was 
er een overschot aan tandartsen, na een 
poosje waarnemingen te hebben gedaan, 
wil hij een eigen praktijk beginnen. 
De eerste twee jaar werkt Clémens in 

Per 31 maart gaat tandarts Clémens van Dijk stoppen omdat het na 35 jaar 

genoeg is. Op de vraag wat hij gaat missen zegt hij: ‘de mensen die aan de 

kiezen vastzitten’.

‘Dank aan alle mensen die patiënt in mijn praktijk zijn geweest.’ Foto: Willie Janssen Steenberg
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een oud schoolgebouw in de Kerkstraat 
in Maasbommel. Hij begint met slechts 
één patiënt en zijn praktijk groeit gestaag 
waarna hij verhuist naar een pand aan de 
Bovendijk, waar hij 11 jaar woont en werkt. 
De mooie boerderij van Willie Janssen aan 
de Woerdsestraat staat te koop, maar de 
vraagprijs is in eerste instantie te hoog. Na 
een tijd belt Willie hem op met de vraag 
of hij het pand nog wil kopen en worden 
Clémens en Désiré in 1997 eigenaar van dit 
prachtige huis. Désiré is blij met het land 
rondom het huis, waar plaats is voor haar 
paarden en andere dieren. In het gasten-
verblijf bij het huis maakt Clemens een 
tandartsenpraktijk. Hij kiest ervoor om de 
praktijk zonder personeel te runnen. Ach-
teraf gezien zou hij het ook wel gezellig 
gevonden hebben om net als zijn broer 
in een team te werken. Maar elk voordeel 
heeft zijn nadeel en hij is tevreden met hoe 
het gelopen is. De gezondheidsproblemen 
die hem en Désiré zijn overkomen hebben 
meegespeeld bij dit besluit. 

Pensioen
Clémens’ wens is om samen met zijn Dési-
ré, waarmee hij 33 jaar getrouwd is, gezond 
te blijven en oud te worden in Altforst. 
Samen willen ze gelukkig zijn en niet meer 
‘op de klok’ leven. Bang voor het zwarte gat 
is hij niet, kijken wat de dag in petto heeft 
maar wel met structuur. Clémens vindt 
het belangrijk om te bewegen, hij wandelt 
graag. Hij wil zijn huis schilderen, in de 
tuin werken en met zijn dieren bezig zijn. 
Ook is hij voorzitter van het kerkbestuur 
van de protestante kerkgemeenschap in 
Wijchen en preekt regelmatig in de kerk. 
Tot slot wil hij nog kwijt dat hij veel plezier 
in zijn werkzame leven als tandarts heeft 
gehad en dat hij zich in Altforst heel wel-
kom en goed thuis voelt.

Heeft u een vraag? 
Wij kunnen u in elk geval verder helpen

Bezoekadres:
De Tuut 1

6629 AA Appeltern

Postadres:
Driesweg 1

6628 KB Altforst

tel: 0487-761046
email: info@doederij.com

www.doederij.com
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Basisschool de Tweestroom

 Kerkstraat 27 6628 AB Altforst
   0487-541597. 
 www.2stroom.nl
   info@2stroom.nl

Carnaval

Directeur: Anja Adams 
  a.adams@spommaasenwaal.nl
De peuterspeelzaal is geïntegreerd in de 
kleuterunit van de Tweestroom

Carnaval is weer een groot feest dit jaar. 
Met jeugdprins Martèl en jeugdprinses 
Fem. Het is weer een gezelligboel dit jaar 
hier in Altforst. Prins Gijs d’n Urste en de 
pages Joëlle en Wendy die maken het weer 
gezellig. Met de mooie optredens van de 
dansmariekes. En er zijn zeker  
weer carnavalliedjes en heel veel confetti. 
Natuurlijk is er dit jaar ook weer een op-
tocht. De 2stroom is er dit jaar ook  
weer bij met carnaval. Na het feest op 
school hebben jeugdprins Martél en jeugd-

prinses Fem ons uitgenodigd voor een 
afterschoolparty.

advertentie

Uw trimster uit Altforst
ook op Facebook  petras.hondentrimsalon.9

Door Nina Beekers en Noortje Hess uit jaar 6
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 Kerkstraat 12 6628 AC Altforst 
  Dorpshuisdeuithof@gmail.com 
     Facebook.com/dorpshuis.deuithof

Nieuws van de Uithof

Martin Collin    06 405 886 33 
Bea van Dongen  06 255 068 10
   Groepsapp  ‘Vrienden van de Uithof’ 

meld je aan via 06 405 886 33

Levensreddend handelen
Een gezellige en leerzame avond in de 
Uithof! Al twee groepen hebben een 
stoomcursus levensreddend handelen 
gekregen van Jan Hoefnagel. In een avond 
leer je, naast reanimeren en het gebruiken 
van de AED, allerlei nuttige dingen over 
wat je moet doen in een noodsituatie. Alle 
deelnemers hebben de avond afgesloten 
met een certificaat Basic Life Support. De 
deelnemers hebben de cursus als zeer 
waardevol ervaren. Ineens realiseer je hoe 
belangrijk het is als er genoeg mensen in 
Altforst zijn die de AED kunnen bedienen, 
was een veel gehoorde reactie.
De mensen die hebben deelgenomen 
kunnen zich aanmelden bij www.hartslag-
nu.nl, dan krijgen ze als er een reanimatie 
nodig is in het dorp een bericht op hun 
telefoon met de code van de AED.
Omdat de avonden zo enthousiast zijn 
ontvangen en er nog meer mensen graag 
mee hadden willen doen, organiseren we 

nog een extra avond in de Uithof. Deze is 
op 19 maart a.s. vanaf 19.30u. Er wordt een 
bescheiden bijdrage gevraagd van 10 euro, 
meld je aan via dorpshuisdeuithof@gmail.
com.

Op zaterdagochtend 17 maart komt er een 
bijzondere activiteit in de Uithof! Een com-
binatie van kunst, muziek en beweging. In 
de zaal komt een grote mobile te hangen 
van kunstenaar Peter Huibers. Om het mo-
bile heen beginnen we met een beweeg-
workshop die deels wordt begeleid door 

live muziek van verschillende muzikanten. 
De ochtend wordt afgesloten met een mu-
ziekmeditatie. Het is een mogelijkheid om 
je weekend eens heel anders te beginnen. 
De ochtend begint om 10.30 en duurt 2 
uur, de bijdrage is €25,-. Wil je hieraan 
deelnemen dan kun je je opgeven via 
dorpshuisdeuithof@gmail.com of via 
qigongmaasenwaal@gmail.com. 

Evenwicht in beweging

Wil je naar de dorpsbibliotheek of 
kom je een Kwekkertje halen? De 
Uithof is (bijna) altijd open tijdens de 
seniorenmiddag op woensdag en op 
vrijdagavond bij de biljartclub.
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Historie van  
Altforst: de kerken
 
Deel 2 Katholieke kerk

Altforst heeft twee kerken in de 

Kerkstraat. Aan de Kerkstraat  

nummer 8 staat de aan de Heilige 

Donatus toegewijde Katholieke Kerk. 

Donatus werd op vele plaatsen in West-Eu-
ropa vereerd als beschermer tegen onweer 
en blikseminslag. In Altforst wordt de 
feestdag van deze heilige nog steeds ge-
vierd op de zondag na 8 juli. De kerk is een 
eenbeukig gebouw met toren, gebouwd 
in 1890-1891 naar ontwerp van architect 
J. Kayser. De kerk vertoont opvallende 
gelijkenis met de in 1887-1888 door Kayser 
gebouwde R.K. St.-Martinuskerk te Holtum 
(gemeente Born, Limburg).          

Parochie
De katholieken van Altforst beschouwden 
lange tijd de kloosterkerk van de Fran-
ciscanen in Megen als hun parochiekerk. 
In 1704 telde Altforst 100 communicanten 
en slechts vijf protestantse huisgezinnen. 
Volgens opgave van 21 april 1755 bestonden 
de uitgestrekte goederen van de kerk, tot 
onderhoud van pastoor en vicaris, uit 23 
percelen. De kerk behoorde tot het kapittel 
van Xanten en dit kapittel verwierf in 
Altforst aanzienlijke bezittingen.

Schuurkerk en waterstaatskerk
In 1796 werd in het dorp door pastoor J.H. 
van Horenbeek een schuurkerk gebouwd, 
die heeft gestaan ter plaatse van de huidi-
ge pastorie aan de Kerkstraat nr. 10. Onder 
het pastoraat van Hermanus de Bruijn 
werd in 1833 de schuurkerk vervangen door 
een Waterstaatskerk en in 1835 werd een 
nieuwe pastorie gebouwd. De Waterstaats-
kerk stond ten noorden van de huidige 
pastorie. Koning Willem verleende in 1832 
voor de bouw van de kerk en de pastorie 
5.000 gulden subsidie. In 1870 kende de 
parochie 220 communicanten.

  altforst.info/altforst-toen/historie

 Volgende keer in historie Altforst: De boerderijen

foto Romy Verbeeck
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Nieuws

Schoonheidssalon Mireille
Mireille Soetekouw Donkers

Boonakker 15
(0487) 511151

Kijk ook  op mijn 
facebook pagina 

voor leuke aanbiedingen.

Schoonheidssalonmireille@gmail.com

www.schoonheidssalonmireille.nl

advertentie

Open eettafel Appeltern-Altforst
Dit wordt een verslagje van ‘horen zeg-
gen’. Helaas was ik verhinderd om deel 
te nemen aan de maandelijkse eettafel, 
maar van zeer nabij hoorde ik dat het en 
heel lekker en heel gezellig was. De koks 
en gastvrouwen waren weer op hun best. 
En uiteraard was er een keuze uit twee 
menu’s. Maar zoals altijd voorafgegaan 
door een smakelijke soep en afgesloten 
met een heerlijk toetje. De eettafel wordt 
voor een steeds groter aantal dorpsgeno-
ten een maandelijks terug kerend uitje. 
Men kijkt er blijkbaar naar uit. Dit keer had 
de griep ook onder de aangemelde gasten 
toegeslagen. Daardoor moest een aantal 
helaas afzeggen. We wensen hen een 
spoedig herstel en hopen hen de volgende 
keer weer te mogen verwelkomen. 

Let op: de volgende eettafel is weer in het 
dorpshuis de Uithof op 14 maart as.
Start 11.45uur, kosten €8,50.  
Aanmelden vóór 7 maart bij Margôt  
Henzen    0487-542482, 06-20083476 Bij 
geen gehoor graag bericht inspreken op de 
voicemail.   jhenzen@planet.nl

Op 11 april vindt de jubileum eettafel 
plaats in het dorpshuis de Schuur in 
Appeltern. Om dit te vieren bieden we 
een uitgebreide eettafel met een feeste-
lijke omlijsting. Zie voor programma het 
volgende Kwekkertje. Houdt de datum 
alvast vrij. Het wordt vast heel leuk, druk 
en gezellig.

Loes Jap-Tjong, Project open eettafel
Appeltern-Altforst
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Gastouderopvang 
De Kikkertjes

Gastouderopvang de 
Kikkertjes biedt opvang aan 
kinderen van 0-4 jaar in 
huiselijke sfeer. 

Vanaf juni 2018 zijn 
er weer plekken vrij 
op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag!

Kom je ook een keertje 
kijken?
Neem dan contact op met 
Nadia

06 41 18 49 52 | Torsdam 2B, 6628AG Altforst
info@gastouderopvangdekikkertjes.nl | www.gastouderopvangdekikkertjes.nl

BIJLES AAN HUIS
Ik ben Manus en ik ben student aan de 
Radboud universiteit. Op de middelbare 
school heb ik de richting VWO Natuur en 
Techniek gevolgd. Ik bied bijlessen aan huis 
aan voor scholieren. Als je wat extra hulp 
nodig hebt bij een vak, of wat extra uitleg 
nodig hebt voor een toets dan kun je bij 
mij terecht. Ik heb al ervaring in het geven 
van bijles. Neem contact met me op door 
het sturen van een email naar
  manus.100@hotmail.com 

Kleine Kwekkertjes

ingezonden mededeling

Aangeboden
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Voorzieningen

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Maasbommel
W.H. Mol en J.F.H. Pulles
  Kerkstraat 24, 6627 AL Maasbommel
   0487-561271, bij spoed kies 1
  www.huisartsenmaasbommel.nl
  molpulles@ezorg.nl

Avond, nacht en weekenddiensten
Huisartsenpost Tiel
   Spoedeisende Hulp Ziekenhuis Ri-

vierenland Tiel, 4002 WP Tiel
 0900 – 706 05 04
  www.haptiel.nl

Huisartsenpraktijk Horssen
W. Gerrits en B. Gerrits
  Hertenkamp 1, 6631 CB Horssen
   0487 – 54 13 90, bij spoed: 54 19 63
 www.huisartsenpraktijkgerrits.nl
  info@huisartsenpraktijkgerrits.nl

Avond, nacht en weekenddiensten
Huisartsenpost Nijmegen
   Spoedplein Canisius Wilhelmina Zie-

kenhuis, 6532 SZ Nijmegen
   0900 – 88 80
 www.cihn.nl


Openbaar vervoer
Buurtbus Maas en Waal Express
lijn 265 van Arriva rijdt elke 2 uur naar 
Beneden-Leeuwen vanaf 9:40 tot 15:40, en 
naar Dreumel vanaf 10:14 tot 16:14. 
Haltes: Kerkstraat, Heppertsestraat, 
Woerdsestraat. 
Belbus van Personenvervoer Maas en Waal,
elk uur vanaf 16:40 tot 22:40 uur, tel. 
0900-1961 (bellen tot uiterlijk 1 uur voor 
vertrek). 
Regiotaxi   0900-0276
Treintaxi Arriva   0900-9292
Zie ook   www.9292.nl

St Donatus kerk
Kerkstraat 8
Koster: Gonny van Gent, 
Heppertsestraat 20. 
 0487-542035
Voor diensten zie het liturgisch rooster op: 
  sites.google.com/site/maasenwaal- 

parochies/home


Gemeente West Maas en Waal
 140487
 www.westmaasenwaal.nl
Regisseur leefbaarheid: Masjel van Ooijen
Gemeenteraadsleden uit Altforst: Frans 
van Gelder en Arjen Voorhorst

<  Kerstboomverbranding 2018 
Foto: Amber Janssen Steenberg



Agenda 
14 maart  Open eettafel in de Uithof
17 maart   Workshop ‘Evenwicht in Beweging’ in de Uithof
   ‘Apres ski feest’ JVA
19 maart  Cursus ‘Levensreddend handelen’ in de Uithof
21 maart   Gemeenteraadsverkiezingen
23 maart  Bewonersavond Dorpsplatform vanaf 19.30u.
30 maart  Goede Vrijdag
31 maart   Paaszaterdag, appelflappenactie CV De Kikvorsche
1/2 april   Pasen
11 april     Jubileum open eettafel Dorpshuis de Schuur 

Appeltern
19 april   Deadline voor het volgende Kwekkertje
5 mei   Bevrijdingsdag
10 mei   Hemelvaart
20 mei   Pinkstervaria
13 juni   Open eettafel in de Uithof

Afvalkalender maart-april

  Dorp Woerd
GFT 12, 26 mrt; 9, 23 april; 7 mei 6,20 mrt; 3, 17 april; 1 mei
Restafval 19 mrt; 7, 16, 30 april 13, 27 mrt; 10, 24 april; 8 mei
Plastic 9, 23 mrt; 6, 20 april; 4 mei  
Oudpapier 10 mrt, 14 april 

Milieustraat 
Veesteeg 8 Beneden-Leeuwen
Elke zaterdag in de even weken van 10.00 uur tot 15.00 uur 

Kijk voor meer informatie op www.avri.nl. Hier is ook een handige app te  
downloaden met data voor het ophalen van afval op postcode.

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, 
dorremaand) is de derde maand van het jaar in de gregoriaanse 
kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de 
Romeinse god van de oorlog.
Verouderde Nederlandse/puristische namen zijn lentemaand of 
windmaand.


