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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 
Mireille Meuffels, Inge Peters, Twanny van 
Meegen, Corine Broekman, Mona van Gel-
der en Claudia Verbeeck. Alle verenigingen 
en groepen in Altforst kunnen kopij aanle-
veren, en ook individuele 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 maart 2020.

Altforst online
 Altforst.info
 info@altforst.info
 Facebook.com/altforst
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Ekkes veurstelle… 



 

 



Nieuws van de JVA 

 



 

 

 

 

  

Kindercoach Mandy Frederiks 
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Kerstboomverbanding

www.westmaasenwaal.nl/ 

kerstboom

Informatiepunt 
Digitale Overheid 

West Maas en Waal beloont leefbaarheid 

http://www.westmaasenwaal.nl/
http://www.westmaasenwaal.nl/


Halloween 2019 
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Kerstconcert 

Carnaval 

 

http://www.zanggroepcharm.nl/
http://www.emvoice.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://patrickhoenderkamp.sendasmile.com/card/5048873/home/vrede%2Bop%2Baarde&psig=AOvVaw3ojAkDTiMR8Nhy0DinZYnF&ust=1573469115190889


Historische Werkgroep Altforst 
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Ontwikkeling zonneweide in buitengebied Altforst 
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Kleine Kwekkertjes  

Geboren 

Overleden 

Bedankt 

WABP 

Gezocht  

Lief en Leed 
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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



Agenda 
19 december  Kerstviering school 
23 dec t/m 3 jan  Kerstvakantie school
22 december   14.00 kerstconcert zanggroep Charm Maasbommel 
24 december 21.00 viering geboorte van jezus, kerk st. Donatus
31 december  Oliebollenactie JVA
3 januari  14 uur Uithof, bijeenkomst seniorenvereniging
8 januari Open eettafel in de Schuur in Appeltern
18 januari  Bierexperience De Uithof
21 januari  19.30 vergadering dorpsplatform Altforst actief
23 januari  20 uur Bewonersbijeenkomst Zonneweide Uithof
25 januari Prinsentoto
25 januari  Jeugdprins(es)verkiezing 
1 februari Pronkzitting 
12 februari  Open eettafel in de uithof
21 februari Carnaval school 
23 t/m 25 feb  Carnaval in Altforst
24 t/m 28 feb Voorjaarsvakantie 
27 februari  Informatie-avond hooggevoelige kinderen Uithof
Week 10   Collecte voor jantje beton
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 graag in de agenda  
opgenomen ziet? Mail ze naar kwekkertjealtforst@gmail.com

na
tu

ur

Winter
Begin december, het aftellen is begonnen! Nee, niet naar het einde 
van het jaar, maar naar 21 december, de kortste dag – de langste 
nacht. Daarna gaan de dagen weer lengen. De meeste bladeren zijn 
gevallen en zorgen voor bescherming van kleine beestjes die in de 
aarde of daar net bovenop leven. Vogels scharrelen door het dode 
blad op zoek naar spinnetjes, een tor en ander klein spul. Verder is 
er weinig te beleven buiten. De natuur is in winterrust en wij
mogen haar daarin volgen. Vanachter het raam zien we hoe de tuin 
steeds verder instort… Tijd om na te denken en nieuwe plannen 
te maken voor het komende tuinjaar. Pak de plantenboeken erbij 
en als je die niet hebt biedt internet uitkomst. Mooie bloeiende 
planten kijken en kiezen (ook als is het maar voor de schijn) maakt 
de winter lichter, zonniger. Veel plezier!




