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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

Colofon

Voor en door bewoners
De redactie van ‘t Kwekkertje is een werk-
groep van het Dorpsplatform, en bestaat 
uit Bea van Dongen, Mireille Meuffels, Inge 
Peters, Twanny van Meegen, Corine Broek-
man, Mona van Gelder en Claudia Verbeeck. 
Alle verenigingen en groepen in Altforst 
kunnen kopij aanleveren, en ook individu-
ele bewoners kunnen iets schrijven. Bij de 
Kleine Kwekkertjes kunnen gratis oproepen 
worden geplaatst.  
Foto voorpagina:  Inge Peters

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 
redactie voor prijsopgave. 

Aanleveren berichten
 kwekkertjealtforst@gmail.com
Of in de brievenbus bij de ingang van  
de Uithof. Foto’s in hoge resolutie, dus 
liever met camera dan smart phone. 
Aanleveren volgende nummer uiterlijk 
tot 2 december 2019.

Altforst online
 Altforst.info
 info@altforst.info
 Facebook.com/altforst
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Bouwplannen in Altforst 
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Sint Christoffelparochie 

mailto:itax@westmaasenwaal.nl


Nieuws van de JVA 

 



Ekkes veurstelle… 





 

 

 

 

 

 

  

Alzheimer collecte in Altforst en Appeltern 



 
 
 
 
 

Kernconcepten 



Kinderen koken voor 
ouderen 

Plezier in sport Qi gong 

Nieuws van de Uithof 

 



AAC - Olympia 



Grote werken komt tot leven 



Kleine Kwekkertjes  

Geboren 

Lief en Leed 

 

Gezocht / 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

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 Tiel
   Spoedeisende Hulp Ziekenhuis  

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

Huisartsenpost Nijmegen
   Spoedplein Canisius Wilhelmina Zie-

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


Openbaar vervoer
automobiel   www.servicepuntthuiswo-
nen.nl 
Regiotaxi   0900-0276
Treintaxi Arriva   0900-9292
Zie ook   www.9292.nl

 St Donatus kerk
Kerkstraat 8
Koster: Gonny van Gent, 
Heppertsestraat 20 Altforst
 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
Gemeenteraadslid uit Altforst: Frans van 
Gelder

Wijkagent: Willy Hagen, Appeltern, Altforst 
en Maasbommel.    0900-8844.

Wabp-westmaasenwaal.nl   
aanmelden WABP app

 
Pinkstervaria



Agenda 
26 oktober VTC Wamel; Thuis met het grootste gemak
2 november TRICK OR TREAT en de SPOOKTOCHT van de JVA
10 november   Tentoonstelling Historische Werkgroep, Uithof 
13 november  Open eettafel in Altforst 13 - 17 uur De Uithof
16 november  Outvorsejongcarnaval met bekendmaking  

Jeugdprins en -Prinses
17  november Intocht Sinterklaas
4 december Sinterklaas op school 
7 december DorpsQuiz 
19 december  Kerstviering school 
23 dec. - 3 januari  Kerstvakantie
31 december  Oliebollenactie JVA

Rikavonden kantine AAC-Olympia donderdag vanaf 20.00 uur
Dorpsbibiotheek in De Uithof op woensdag van 13.00 tot 17.00 en  
op vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur

Heeft u evenementen of gebeurtenissen die u in de agenda  
opgenomen ziet? Mail ze naar kwekkertjealtforst@gmail.com

na
tu

ur

Herfst
Echt helemaal achterover leunen is er natuurlijk nog niet bij, wat 
de tuin betreft. Zolang de temperatuur boven het vriespunt blijft, 
kun je nog van alles (re-)organiseren. Planten die te groot zijn kun 
je delen of scheuren. Herplant het meest jonge deel van de plant 
en die kan er dan weer jaren tegen. Ook nieuwe planten kunnen 
nog net een goede start maken voordat het echt winter wordt.
En mocht je nog niet de opgevreten buxus(sen) hebben verwijderd: 
weg ermee en ga op zoek naar een mooie vervanging, bijvoorbeeld 
een Leucothoë of Nandina. Beide behouden hun blad in de winter, 
maar zijn extra aantrekkelijk doordat de blaadjes rood verkleuren!
Vanaf eind oktober is het aanbod van hagen weer compleet: groen-
blijvend, bladverliezend, snel groeiend, grijsbladig … er is zoveel 
keus! Een nieuwe boom poten kun je het beste doen zodra de
blaadjes van de bomen gaan vallen: van bomen hebben we nooit 
genoeg! Geniet van de herfst!


