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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: Reinier Jansen

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. 

Oplage: 240 exemplaren

Adverteren
Wil je een advertentie plaatsen in het 
Kwekkertje? Neem contact op met de re-
dactie voor prijsopgave. 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. 

Altforst online
 Altforst.info
 info@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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Kopjes worden gestapeld voor een 

decor van diverse smakelijke koek-

jes. Aan de verzorging kan het niet 

liggen, maar er heerst toch wat ner-

vositeit over de opkomst. In de zaal 

wordt nog wat aangeklungeld met 

de beamer. Maar alles komt goed. 

De opkomst is mooi: tegen de 60 deel-
nemers. ‘Zelfs Altforsters die we niet 
verwachtten zijn gekomen’, aldus een blij 
Dorpsplatform Altforst Actief.  Gedurende 
de inloop wordt er een 8-mm film uit 1967 
getoond met prachtige gezichten en aan-
gezichten van Altforst. Authentieker kan 
niet. Ik ben geen Altforster, maar ook bij 
mij beginnen de sentimentele gevoelens 
op te borrelen.
Dan een presentatie met de uitkomst 
van de vragenlijst over de leefbaarheid 

Altforst: Beautiful People

en de toekomst van Altforst.  Het zijn vier 
thema’s die vooral spelen: zorg, aange-
zicht dorp, woningbouw/infrastructuur en 
dorpshuis de Uithof. Er wordt in groepen 
uiteengegaan om te praten over deze 
onderwerpen. Krijno en ik van Vereniging 
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 
(DKK) vliegen als bijen rond tussen de 
groepjes en vangen een varieteit aan nec-
tar op. Een samenspel van nieuwe ideeen 
gebalanceerd met kritische kanttekenin-
gen. Dit, en meer, wordt verder uitgewerkt 
in werkgroepjes onder leiding van Dorps-
platform Altforst Actief. 
De avond wordt afgesloten met een film 
‘Beautiful People’ gemaakt door Willie. 
Mooie Altforsters anno 2018 worden ge-
portretteerd. 
Er wordt goed nageborreld. De laatste sluit 
de deuren om 01:15, en wandelt tevreden 
naar huis. Een goed teken lijkt mij.

Tekst: Sonja Scheffers
Foto: Willie Janssen Steenberg
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huidige tijd qua inrichting en logistiek. Wat 
willen we met het buitenterrein, rekening 
houdend met de wensen van jong en oud? 
Als eerste zal worden gewerkt aan de 
herinrichting van de buitenplaats achter 
de Uithof, met de dorpsbarbeque in het 
achterhoofd wordt het hoog tijd om daar 
mee aan de slag te gaan. We hebben de 
vereniging DKK Gelderland benaderd met 
het verzoek om ons te helpen met het 
organiseren van de benodigde financiële 
middelen.

De werkgroep Infrastructuur en Woning-
bouw gaat aandacht besteden aan de  
woningbouw in de toekomst, huur- en 
koopwoningen voor jong en oud, meerge-
neratie-woningen en dergelijke. Daarnaast 
maatregelen die het doorgaand verkeer en 
de snelheid beperken, beter onderhoud van 
de wegen en verharding van de bermen. 
Deze groep coördineert alle acties waar-
voor moet worden samengewerkt met 
de gemeente. Er wordt door de gemeen-
te voor alle dorpen een ‘dorpspaspoort’ 
opgesteld.

Heb je nog vragen of wil je je aanslui-
ten bij een van de werkgroepen?  
Meld je dan bij het Dorpsplatform 
   info@altforst.info.

De dorpsbarbeque is op zaterdag  
18 augustus!

De werkgroep Groen en openbare ruimte 
wil ons dorp mooier en schoner maken en 
oude tradities in ere herstellen. Zo zouden 
we graag originele beplanting terug willen 
die hoort bij een plattelandsdorp, en niet 
de parkachtige oplossingen waar de ge-
meente mee komt. Zo willen we de wilgen 
knotten zoals het hoort, elk jaar om en om. 
Daarnaast willen we iets doen tegen de 
overlast door hondenpoep, te hard rijden 
en zwerfvuil. Vrachtwagens rijden vaak 
onnodig door onze dorpskern omdat dat 
volgens de Tomtom de kortste route is, in 
overleg met gemeente willen we proberen 
om er bestemmingsverkeer tot 3,5 ton van 
te maken. Tenslotte willen we kijken of we 
oude wandel- en kerkpaden in ere kunnen 
herstellen zodat we mooie ommetjes rond 
het dorp kunnen maken. 

De werkgroep Zorg en verbinding heeft 
ideeën over een een aanmeldpunt voor 
hulp aan ouderen zoals boodschappen 
halen, rijden naar een huisarts, aangepast 
vervoer zoals de Regiotaxi of Avan etc. Ook 
activiteiten als bewegen voor ouderen 
en veiligheid in huis zoals leren vallen. Er 
wordt overlegd met verschillende partijen 
in het dorp. Hoe kunnen de behoeftes van 
de doelgroep worden achterhaald?
Tenslotte: op 18 augustus wordt er een 
dorpsbarbeque georganiseerd achter de 
Uithof. 

Op de bewonersavond waren er zelfs 
twee groepen die zich bezighielden met 
de Uithof! Er moeten meer activiteiten 
komen zoals bv een biljart clinique en een 
dorpsbarbeque. De Uithof moet worden 
gemoderniseerd en aangepast aan de 

Ideeën uit de werkgroepen 
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De organisatie van PinksterVaria is 

onderverdeeld in zeven commissies:  

Horeca, Beleving, PR, Wedstrijden, 

Voorzieningen, Outdoor Games en  

Algemene Zaken. 

Horeca
Horeca wordt vertegenwoordigd door Arne 
Jansen en Ria Derks en is in de breedste 
zin van het woord verantwoordelijk voor 
al het eten en drinken tijdens het Pinkster-
weekend, en zij boeken ook de artiesten 
voor B-Frogg en de zaterdagavond en ook 
Froggypop (John van Wel) valt in deze 
commissie.

Markt
De markt en alles eromheen wordt geor-
ganiseerd door de commissie Beleving, 
vertegenwoordigd door Wim van Dijk. Zij 
zorgen voor al het vermaak op de zondag 
en voor het eerst sinds een jaar of 5-6 
organiseren zij ook de markt weer zelf. En 
dat gaan we merken, want het wordt weer 
een ouderwets leuke markt. Zij organise-
ren ook de sport- en spelactiviteiten op de 
zaterdagavond. 

Wedstrijden en Outdoor Games
Wedstrijden is sinds jaar en dag in de  
professionele handen van Maurice de Vaan, 
hij zorgt ervoor dat er gefierljept wordt. 
De Outdoorgames zijn pas in 2017 voor 
het eerst georganiseerd en door dat eerste 

Ekkes veurstelle... Tekst: Mireille Meuffels  

succes ook dit jaar weer van de partij. De 
organisatie is in handen van de jongeren 
van de JvA, ondersteund door Peter Jans-
sen Steenberg.

PR en voorzieningen
PR en Voorzieningen vervullen een onder-
steunende rol; zonder faciliteiten als tent, 
elektriciteit, toiletten en mensen die zor-
gen voor de opbouw van het hele gebeu-
ren geen PinksterVaria, Bas van Teeffelen is 
hierachter de drijvende kracht.
PR (bestaande uit Maurice de Vaan, Arne 
Jansen, Edwin van Kol en Mireille Meuffels) 
zorgt voor de nodige publiciteit, via lokale 
media, maar ook steeds meer via digitale 
kanalen als de site en Facebook.

Algemene zaken
Algemene zaken tenslotte (Edwin van Kol 
en Mari van Nistelrooij) zorgt voor zaken 
als beveiliging, vergunningen, inplannen 
vrijwilligers, EHBO en houdt ook het finan-
ciële plaatje in het oog. 

Lees alles over de komende Pinkstermarkt 
vanaf pagina 10! 
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advertentie

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
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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

Als dorpshuis willen we midden in de 
gemeenschap staan, we zijn tenslotte de 
huiskamer van ons dorp. Wat is er nu mooi-
er dan dat de kinderen in eigen dorp werk-
ervaring kunnen opdoen? Het dorpshuis 
heeft zich ontwikkeld tot werkervarings-
plek voor jongeren uit Altforst, tussen de 15 
en 20 jaar. In een veilige omgeving kunnen 
ze ervaring opdoen in de horeca met goede 
begeleiding en zo wat bijverdienen. De 
Uithof biedt de jongeren ook cursussen 
aan die bijdragen aan hun ontwikkeling. 

BHV cursus

Vind je het fijn om creatief bezig te zijn? 
Dan is het open Atelier misschien iets  
voor jou! Na de zomervakantie starten 
we met een open atelier avond. Bea van 
Dongen is docent beeldende vorming en 
wil dit open atelier graag met haar kennis 
en ervaring begeleiden. Iedere donderdag-
avond kun je in de Uithof komen tekenen, 
schilderen, beelden maken en nieuwe 
technieken en materialen ontdekken.
Er zullen verschillende technieken worden 
aangeboden zoals: Schilderen met Acryl en 
Olieverf, Monoprint, Mozaïeken, Diepdruk-
technieken, Boetseren met was, Wolvilten 
en Beeldhouwen in speksteen. Ieder kan 
op zijn eigen niveau werken. Lijkt het je 
leuk om mee te doen? Stuur alvast een een 
berichtje  Dorpshuisdeuithof@gmail.com     

Werkervaring voor jongeren

Op zaterdag 26 mei (hele dag) wordt er in 
de Uithof een BHV cursus gegegeven door 
Jan Hoefnagel. Er zijn nog enkele plekken 
open. Kosten slechts 80 euro inclusief 
lunch en een certificaat. Aanmelding via
   dorpshuisdeuithof@gmail.com.

Zo hebben ze een cursus levensreddend 
handelen gevolgd. En een aantal jongeren 
volgden een workshop ‘Omgaan met alco-
hol’ van Iriszorg. Binnenkort wordt er een 
BHV-cursus georganiseerd. En… op deze 
manier zorgen we dat jongeren betrokken 
zijn bij het dorpshuis en ook dat is inves-
teren in de toekomst! Inmiddels zijn er al 
tien jongeren die regelmatig in de Uithof 
werken en er is nog plaats. Als je interesse 
hebt dan kun je een berichtje sturen naar 
  dorpshuisdeuithof@gmail.com.

Open Atelier Altforst

Biodanza; dans het leven
Deze dans brengt je in contact met jezelf 
en de ander door middel van beweging, 
emotie en muziek. Biodanza gaat om 
genieten van wat er is. De dans is aan het 
begin van de workshop meer ritmisch 
en actief en gaat over naar rust. Biodan-
zadocente Ilaya Out heet je welkom op 
vrijdagavond 1 juni van 19.30 tot 21 uur in 
de Uithof. € 5,- Laat even weten of je komt! 
06 178 939 61 www.freehearts.nl.
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OH NEE… Denk je nu ‘ik wil niet op de plan-
ken maar ik wil wel graag helpen’…
Sluit dan aan bij deze gezellige groep men-
sen in De Schuur in Appeltern!

Wij zijn ook op zoek naar een secretaris of 
sluit aan bij onze ‘hand en span dienst’! 
Je bent van harte welkom!
  toneelkommaarop@gmail.com 

Ben je (eigen)aardig, creatief, spontaan en een lachebek? Dan zoeken wij jou!

Voor aankomend seizoen zijn we weer druk bezig met het uitzoeken van een 

mooi toneelstuk. Wil je graag meespelen? Meld je dan voor 1 juli aan! 

Toneelvereniging
Kom Maar OP

e

Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet….
En dat ben… JIJ! 
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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

Senioren 
wandelmiddag
Een gezellige, sportieve middag voor 

actieve en ook minder actieve senio-

ren in West Maas en Waal.

Donderdag 31 mei van 13.30 tot 16.30 uur
Kom in sportkleding en stevige wandel-
schoenen. Deelname is gratis

Wij zien u graag deelnemen op de prach-
tige locatie ‘Maaslanden’ Hamseweg in 
Appeltern.
Vlak voor de pont van Megen rechts af en 
doorrijden tot het eind.

Namens de organisatie sportleiders:
Marion van de Veerdonk   0487-542561
Iny van Koolwijk   0487-594821
Wilma Kuijpers    0487-593801

Graag aanmelden voor 24 mei, bij een van 
de bovenstaande personen. 
Mogelijk gemaakt dankzij subsidie voor 
leefbaarheid Gemeente West Maas en 
Waal
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PinksterVaria 2018, voor de 40e keer!

PinksterVaria is een evenement dat wordt 
georganiseerd door en voor de participe-
rende verenigingen. Het doel is een succes-
vol terugkerend evenement te organiseren 
waarvan de baten ten goede komen aan 
de deelnemende verenigingen. Deze op-
brengsten dragen bij aan de vitaliteit van 
onze verenigingen en het behoud van de 
leefbaarheid in ons dorp. 

Op 18, 19 en 20 mei 2018 is het weer zover! Dit jaar is de organisatie van de 

markt op 1e Pinksterdag weer helemaal in eigen beheer, en dat betekent  

veel variatie.  

Uiteraard is het alleen mogelijk dit gewel-
dige evenement te organiseren dankzij de 
inzet van velen. En daarmee het geld voor 
de verenigingen te verdienen. Alvast een 
woord van dank voor de steun van ieder-
een voor én tijdens het Pinksterweekend! 
Pinkstervaria 2018 is de 40ste Editie! Een 
compliment aan alle vrijwilligers van de 
afgelopen 40 jaar! (lees verder op pagina 12)
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Vrijdagavond 18 mei
B-frogg avond voor de jeugd vanaf 12 
jaar. Feesttent en buitenterras.  
De line-up van B-Frogg.nl 2018:
Mr Lover Lover, Derek Shots, DJ Gruwe-
lijk & MC Don en Matte Frazzie, special 
guest: Raymon Hermans
Voorverkoop € 7,50 - kassa €10,- 

Zaterdagavond 19 mei
Gezellige muzikale feestavond op unieke 
buitenlocatie met feesttent en buiten-
terras, live muziek door Mooi Wark. 
Voorverkoop € 10,- kassa voor €12,50 
of online via  www.ticketkantoor.nl

Zondag 1e Pinksterdag
PinksterVaria gevarieerd aanbod voor 
jong en oud, diverse gratis attracties 
voor kinderen, outdoorgames voor 
jongeren, fierljepwedstrijden, diversiteit 
aan kraamjes, oude ambachten en veel 
meer. Entree volwassenen € 3,50 kinde-
ren € 1,50. 

Kikkerparadijs 
Het gratis speelparadijs voor de kids met 
dit jaar onde andere de bungee-trampo-
lines, het ponyrijden, de kleindieren, 

zeepbellen artiest Bubblusion, gratis 
schminken en nog veel meer.

Outdoorgames
Voor jongeren door jongeren! Na het 
grote succes van vorig jaar, nu weer 
een bomvol parcour met onder andere 
Zeepkistenrace, de Survivalbaan en een 
stormbaan van 70 meter. De jongeren 
kunnen zich ter plekke opgeven voor de 
diverse onderdelen.

Froggypop
Al jaren een vast onderdeel van Pink-
sterVaria, speciaal voor de  muzieklief-
hebbers is er Froggypop met diverse 
live bands en omgeven door foodtrucks. 
Dit jaar zullen voor u optreden: Paul P. 
Marijn – DIX – The Lacions.

Fierljeparena
Hier vinden al 40 jaar de fierljepwed-
strijden plaats. Er is ’s ochtends een 
workshop Fierljeppen, waar in 1,5 uur de 
fijne kneepjes van het polsstokversprin-
gen worden uigelegd. Deelname is gra-
tis, schrijf je in! Daarna zullen de Friesen 
en Hollanders door middel van demon-
stratiesprongen laten zien hoe het moet, 
of juist niet moet. De wedstrijden duren 
ongeveer tot 16.30 uur, waarna het feest 
losbarst in de feesttent.

Fierljep after Party
Hiermee besluiten wij traditioneel Pink-
sterVaria: een knallend feest in de feest-
tent. Dit jaar zal BROADWAY het publiek 
entertainen tot de tent zal sluiten.

Programma
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Rommelmarkt
Er komt ook een kleedjes-/rommelmarkt 
annex carbootsale die op de Torsdam ge-
houden gaat worden. Dat betekent dat ook 
alle inwoners van Altforst de mogelijkheid 
hebben om spullen die ze niet meer nodig 
hebben, maar die zeker nog een 2e leven 
verdienen, te verkopen. Kinderen, volwas-
senen; iedereen is welkom. 

Dus: haal je zolder, schuur en garage leeg 
en meld je aan voor een verkooppplekje bij 
Josefien Rijk: fien@pinkstervaria.nl of via 
  06-27372864

Kikkerstol
Kinderen van de lagere school zijn in de 
week van 23 april met een voorverkooplijst 
langs de deur geweest. Mocht u nog inte-
resse hebben, dan kunt u bij Edwin van Kol 
nog in de voorverkoop terecht. Wij willen 
ook de speciale kikkerstol aanbevelen. 
Voor 5 euro heeft u een lekkere kikkerstol. 
PinksterVaria krijgt per kikkerstol een 
bijdrage van Bakkerij Geert Vonk, dus wilt 
u er nog een bijbestellen voor uzelf, familie, 
vrienden of bekende, wij bevelen het van 
harte aan.    0487-502668

Clubactie
Deze maand is ook de clubactie van de 
Rabobank. Denkt u ook aan ons?
Door uw stem op PinksterVaria uit te bren-
gen, zorgt u dat de Rabobank ons evene-
ment ondersteunt. 

Praktische informatie
Tot slot willen wij iedereen verzoeken om 
zondag 20 mei voor 6 uur voertuigen en 
dergelijke buiten het parcours te brengen 
voor een vrije opbouw van de markt en 
activiteiten. Ons parcours loopt dit jaar 
over de Torsdam. We willen de bewoners 
van de Torsdam graag vragen alle parkeer-
havens vrij te maken. Alvast onze hartelijke 
dank. De entreeposten staan op dezelfde 
plaatsen als vorig jaar. 

Ondersteuning
Ondersteunt u de doelstelling van Pink-
sterVaria, en zou u bereidt zijn iets voor 
onze organisatie te doen, neemt u gerust 
contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek 
naar vrijwilligers om ons evenement nog 
mooier te maken.
Bovendien, vele handen maken licht werk. 

Aanmelden sportieve elementen
Aanmelden voor de sportieve elemen-
ten kan bij Maurice de Vaan, Boonak-
ker 13 of via  Pinkstervaria.nl,
Voor meer informatie over het pro-
gramma verwijzen wij graag naar 
onze volledig nieuwe websites:  
 Pinkstervaria.nl. of  b-frogg.nl 
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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

advertentie

Om in het verleden hele arme mensen in 
de ergste financiële nood bij te kunnen 
staan, kende men in vele parochies een 
Armenbestuur, ook wel Caritas-instel-
ling genoemd. Door het samengaan van 
de acht Maas en Waalse parochies in 
de parochie Sint Christoffel is de vraag 
gerezen wat te doen met de parochiële 
Caritas-instellingen. In de huidige tijd is er 

Caritas-instelling Altforst 2018
een nieuwe situatie ontstaan waarbinnen 
bv. voedselbanken de ergste nood ledigen. 
Ook vanuit de Kerk in Rome worden de 
parochies opnieuw gewezen op hun taak: 
‘dienstbaar te zijn aan de samenleving 
door aandacht te wijden aan de concrete 
noden en behoeften van personen en 
groepen van personen en daardoor bij te 
dragen aan het bevorderen van de sociale 
rechtvaardigheid.’
De locatieraad en het Armenbestuur van 
onze Altforstse kerk gaan onze plaatselijke 
Caritas-instelling weer nieuw leven inbla-
zen. Zijn er mensen die dit initiatief willen 
steunen en met ons mee willen denken? U 
kunt mailen, bellen of een briefje sturen. 
Ineke van Gelder Kerkstraat 5C te Altforst. 
  inekevangelder@kpnmail.nl 
  06- 830 987 12

Fruitkraam Tijssen
appels en peren

Sluisewal 23 Altforst
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Wat hebben we genoten! Wat een 

feestje, wat een heerlijke maaltijd, 

wat een mooie gedekte tafels en 

wat een gastvrijheid. Namens het 

Project kunnen we met grote tevre-

denheid vaststellen dat de Open Eet-

tafel Appeltern-Altforst na vijf jaar 

staat als een huis en bezocht wordt 

door steeds meer gasten.

Na een welkomstwoordje waarin even 
terug gekeken werd naar de start van het 
project in 2013, was er  een extra welkom 
voor de drie dames die in 2013 de opening 
hebben verricht: Corrie van der Zwaluw en 
Lena van Ooijen, helaas kon Mien Savel-
kouls niet aanwezig zijn. We waren vereerd 
dat de burgemeester, wethouder van 
Swam en Masjel van Ooijen namens de 
gemeente aanwezig wilden zijn.
Het eerste exemplaar van het jubileum fo-
toboekje werd aan de burgemeester uitge-
reikt. Dit boekje is verzorgd en gesponsord 
door Reklameburo Janssen Steenberg. In 
zijn dankwoordje sprak de burgemeester 
zijn waardering uit voor wat de vrijwilli-
gers in beide dorpen bereikt hebben. Ook 
nam de burgemeester de tijd om met de 
vrijwilligers (tot in keuken) en de gasten 

kennis te maken, wat door iedereen zeer 
op prijs werd gesteld.
Het diner was met recht een jubileum 
maaltijd, vijf gangen, prachtig verzorgd en 
van hoge kwaliteit. Het toetje bestond uit 
vijf kleine(!) verrassingen van verschillende 
smaak. De muzikale omlijsting werd ver-
zorgd door het echtpaar van Geijn en het 
huisorkest ‘Lirina’. Ook was er een video 
over Appeltern, herkenning en uitroepen 
als  ‘oh dat is …’ en ‘dat is ook…’ klonken 
regelmatig door de zaal. Chapeau voor de 
samenstellers Piet van den Bergh en Wim 
van Leeuwen. 
De gasten gingen zeer tevreden naar huis, 
beetje onder de indruk van de feestelijke 
maaltijd en de inzet van de vrijwilligers om 
dit voor elkaar te krijgen. 
De volgende eettafel is op 9 mei bij  
Pannenkoekenhuis ‘t Sprookjeshof in 
Appeltern vanaf  11.45 uur. Kosten: €8,50, 
opgave vóór 2 mei bij Margôt Henzen  
   0487-542 482, 06-200 834 76.  
   jhenzen@planet.nl
NB. Er zijn nog  jubileumboekjes beschik-
baar, voor € 1,50 verkrijgbaar bij  
Loes Jap-Tjong    06-39652492

Eerste jubileum Open eettafel
 Appeltern-Altforst

Tekst en foto: Loes Jap-Tjong
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Basisschool de Tweestroom

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

Krant in de klas

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

De kinderen van de Tweestroom hebben 
een echte krant gemaakt: de Altforster! 
Op maandag 16 februari is deze huis aan 
huis verspreid in Altforst. Helaas zijn niet 
alle stukjes in deze krant gekomen, op 
woensdag 25 februari is dit nabezorgd met 
de maas en waal bladen. De bijlage is ook 
te vinden op de website van het Dorps-
platform: www.altforst.info

Aardbeienaktie
Maandag 14 mei aanstaande komen de 
schoolkinderen van Altforst bij u langs de 
deur met overheerlijke aardbeitjes. 
Tijdstip dat u hen kunt verwachten zal 
rond 18:00 uur zijn. Doet u weer mee? 

Doe mee! Zamel kleding in 

Heeft u onlangs de kledingkasten opge-
ruimd of bent u nog van plan om dit te 
gaan doen, gooi deze kleding dan niet 
weg! Lever de zakken op maandag 18 juni 
vóór 09:45 in bij school (bij het hek). Onze 
school doneert deze kleding namelijk aan 
het Leger des Heils. Zij geven de kleding 
gratis weg aan mensen die dit niet kunnen 
betalen of verkopen de kleding tegen lage 
prijzen in tweedehands winkels. Het geld 
dat hiermee wordt verdiend, gaat naar de 
hulpverlening van het Leger des Heils en 
ook onze school krijgt hiervan een deel. 

Wat er worden ingeleverd? 
We zamelen kleding, schoenen en lakens 
in. Het hoeft niet zo goed als nieuw te zijn, 
maar sterk bevuilde texiel, met bijvoor-
beeld verf-/olievlekken of natte texiel mag 
je niet inleveren. Liever ook geen knuffels, 
dekbedden en kussens. Wat niet meer 
herdraagbaar is, wordt hergebruikt. 

Doneer de kleding altijd in een afgesloten 
zak. Schoenen per paar gebonden. 
Alvast bedankt namens de ouderraad
van Basisschool De Tweestroom



• 16 •

Historie van  
Altforst:  
boerderijen

In het dorp Altforst staan een aantal 

boerderijen van monumentaal 

belang, aan de Kerkstraat 16, de 

Sluissestraat, de Sluissewal en de 

Woerdsestraat. 

Aan de Woerdsestraat staan enkele boerde-
rijen uit de 19e eeuw, met een T- of L-vormi-
ge plattegrond. Aan de Woerdsestraat nr. 
34 staat de hoeve Munnikenwoerd. In 1134 
werd op deze plaats een Norbertinessen-
klooster gesticht door Bescela van Zumeren, 
echtgenote van Fulco, dat zij zelf tot aan 
haar dood in 1162 bestuurde. In het midden 
van de 14de eeuw is het klooster door krijgs-
lieden van de hertog van Gelre verwoest. 
De bijbehorende kapel had St. Nicolaas tot 
patroon. In de late Middeleeuwen is het 
complex een soort uithof van de abdij Ber-
ne. In 1552 woonden er nog religieuzen op 
de Munnikenwoerd. Munnikenwoerd bleef 
als “Uitlands Kloostergoed” in bezit van de 
abdij tot de algehele verbeurdverklaring 
bij resolutie van 9 juli 1646.Toen werden de 
goederen aangeslagen en overgebracht on-
der het bestuur van de Domeinen, waarna 
de Staten van Gelderland in 1651 begonnen 

met het in het openbaar verpachten van de 
goederen. 
Van het proosdijcomplex resten nagenoeg 
geen zichtbare sporen meer. Er zijn echter 
in 1934, 1969 en 1972 pogingen gedaan 
om door middel van bodemonderzoek 
wat meer aan het licht te brengen.Van het 
middeleeuwse proosdijcomplex zijn bij 
de bouw van de thans ter plaatse staande 
hoeve ‘Munnikenwoerd’, die in haar oudste 
onderdelen uit de tweede helft van de 17de 
eeuw stamt, slechts weinig sporen overge-
bleven. Er is nog een restant zichtbaar van 
een tufstenen muur, die onder de boerderij 
doorloopt.
 altforst.info/altforst-toen/historie

 Volgende keer in historie Altforst: het archief van Henri van Gruijthuijsen
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Gezocht; meisjes! 
van 12 tot 14 jaar die zin hebben om 

te voetballen!

BOA-jc wil volgend seizoen een compleet 
team vormen van meisjes tussen de 12 
en de 14 jaar. Heb jij zin om in dit team te 
voetballen of wil je uitproberen of jij voet-
bal een leuke sport vindt? 
Neem dan contact op met Cindy van  
Summeren (06-25272786) zodat je eerst 
een paar proeftrainingen mee kunt doen.

ingezonden mededeling
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Dorpsbieb
De dorpsbieb in de Uithof bestaat al een 
tijdje. Er hebben al veel mensen gebruik 
gemaakt van de service. We kunnen al wel 
weer wat boeken en tijdschriften gebrui-
ken! Dus als je nog wat weg wil doen? Je 
maakt er een ander weer blij mee! Je kunt 
bij de dorpsbieb in de hal van de uithof 
op woensdagmiddag en vrijdagavond. 
Zeker de moeite waard om eens te komen 
snuffelen!

Kleine Kwekkertjes

Gezocht

Lief en Leed
Geboren
Op 27 februari is Stan Oliver Olligschläger 
geboren op Torsdam 2b.  Wij feliciteren 
trotse ouders Björn en Nadia! En natuurlijk 
ook grote broer Sven!

Overleden
19 maart is op 68-jarige leeftijd Pim 
Hengeveld overleden, de eigenaar van 
het voormalige protestantse kerkje. Wij 
wensen zijn familie veel sterkte met dit 
grote verlies.

Kroonjaar
Lena van Ooijen - van Omloo uit de Kerk-
straat is op 23 april 90 jaar geworden. Ze 
heeft dit gevierd met al haar familie en 
vrienden in het Dorpshuis de Uithof. Ze 
kan terugkijken op een prachtig verjaar-
dagsfeest! 

Lintje
Het heeft Zijne Majesteit behaagd Mari 
van Nistelrooij te benoemen tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau vanwege zijn ver-
diensten voor Altforst en AAC-Olympia.

Vrijwilligers gezocht
De Doederij in Appeltern zoekt vrijwilligers 
om met onze deelnemers te wandelen of 
te helpen bij onze activiteiten!  
Onze droom is het helpen naar een geluk-
kige en tevreden leefomgeving voor u en 
alle mensen om u heen!
Voor vragen en/of aanmelding, loop eens 
binnen of bel naar    0487-761046. 
Bezoekadres De Tuut 1 Appeltern
 www.doederij.com
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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

<  De zwanen broeden weer 
Foto: Wille Janssen Steenberg



Agenda 
9 mei   Open eettafel in de Sprookjeshof
10 mei   Hemelvaart
14 mei  Aardbeienactie basisschool, rond 18 uur 
18, 19, 20 mei  Pinkstervaria 40ste editie
23 mei   Seniorenvereniging middagje naar Langenboom 
26 mei   Cursus BHV in de Uithof (hele dag)
31 mei   Sportieve middag senioren op de Maaslanden 
13 juni   Open eettafel in de Uithof
18 juni  Kledingactie Leger des Heils bij de basisschool
27 juni   Seniorenvereniging Altforst dagje Veluwe
4 juli  Kwekkertje 5
6 juli  Schoolvakantie
11 juli   Open eettafel in Dorpshuis de Schuur
8 aug   Open eettafel in Stoomgemaal de Tuut
11, 12 aug   Maas en Waalse oogstdagen Riversideterrein
18 aug  Dorpsbarbeque achter de Uithof
20 aug  Begin nieuwe schooljaar

Afvalkalender maart-april
Plastic   18 mei, 1,15,29 juni
Oud papier  12 mei, 9 juni, 14 juli
GFT dorp  7, 26 mei, vanaf 4 juni elke maandag
GFT Woerd 15,29 mei, vanaf 5 juni elke dinsdag
Restafval dorp 14, 28 mei, 11,25 juni
Restafval Woerd 8, 22, mei, 5, 19 juni

Milieustraat Veesteeg 8 Beneden-Leeuwen
Brengstation voor groen tuinafval in Maasbommel is weer vanaf  
5 mei geopend. 
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.

Mei, ook wel bloeimaand of Mariamaand genoemd, is de vijfde 
maand in het jaar van de gregoriaanse kalender. De maand telt  
31 dagen. Mei is misschien vernoemd naar de Griekse godin Maia 
of naar de Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in 
mei werd gevierd. De traditionele Romeinse naam van de maand is 
Maius. De Joodse naam is Sivan


