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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 kunnen kopij aanleveren, en ook 
individuele bewoners kunnen iets schrij-
ven. We kunnen je eventueel helpen met 
het schrijven van een stukje. De redactie 
behoudt zich het recht voor om stukjes in 
te korten of niet te plaatsen, zonder op-
gaaf van redenen. Bij de Kleine Kwekkertjes 
kunnen gratis oproepen worden geplaatst.

Fotografie
Foto voorpagina: Romy Verbeeck
We gebruiken zoveel mogelijk bestaand 
beeldmateriaal, aangeleverd door bewo-
ners en vanuit het archief van de histori-
sche werkgroep Altforst. We proberen de 
fotograaf te vermelden. 

Verspreiding
Het Kwekkertje wordt in Altforst huis aan 
huis bezorgd, ingevouwen in de Maas 
en Waalbladen. Losse nummers kun-
nen worden afgehaald bij de Uithof. De 
digitale versie staat op de website van het 
Dorsplatform. Het volgende Kwekkertje 
verschijnt begin maart 2018. Via het Mod-
derblad wordt iedereen geïnformeerd over 
de activiteiten tijdens de carnaval. 

Adverteren
Wil je een advertentie plaatsen in het 
Kwekkertje? Neem contact op met de 
redactie voor overleg. Kosten advertentie 
per pagina A5 in zwartwit:
1/4 pagina: eenmalig €5,- , heel jaar €25,-
1/2 pagina: eenmalig €10,-, heel jaar €50,-
Hele pagina: eenmalig €20,-, heel jaar 
€100,-

Oplage
230 exemplaren

Altforst online
	 Altforst.info
	 Facebook.com/altforst

Aanleveren berichten
	kwekkertjealtforst@gmail.com
Of in de brievenbus bij de ingang van  
de Uithof.
Deadline volgende nummer: 
15 februari 2018
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De vragenlijst ontvangen wij graag 
voor 1 februari weer terug.
	Altforst.info 
		brievenbus bij de ingang van de  

Uithof Kerkstraat 12 Altforst

Wat zijn we enthousiast over het 

eerste nummer van het Kwekkertje. 

En nog blijer zijn we met alle  

reacties die we kregen na het  

verschijnen van het eerste nummer! 

Dank voor jullie feedback. Sharon Peters 
heeft op 14 december met de Maas en 
Waalbladen de 207 Kwekkertjes huis aan 
huis verspreid in Altforst. Op vier adressen 
met een nee/nee sticker op de brievenbus 
hebben we zelf eenmalig een Kwekkertje 
bezorgd, en ook bij zeven adressen in het 
buitengebied en op school. Losse Kwekker-
tjes zijn altijd af te halen in dorpshuis de 
Uithof. Voor dit nieuwe nummer hebben 
we veel kopij gekregen! We besteden ruim 
aandacht aan de Kwaekers die op 4 febru-
ari hun afscheidsconcert geven. Wilma en 
Gerard Peelen uit de Kerkstraat stuurden 

Van de redactie

foto’s van drie ransuilen die sinds zondag 
17 december hun roestplek hebben gevon-
den in een krulwilg achter hun huis. Blijf 
vooral veel leuke en interessante stukjes 
en foto’s insturen, ook recepten, puzzels en 
tekeningen zijn van harte welkom!

Foto Gerard Peelen

Het Dorpsplatform is benieuwd naar uw 
mening over het dorp. Iedereen heeft een 
nieuwjaarswens met een vragenlijst in 
de brievenbus gekregen. We willen graag 
weten wat de bewoners vinden van ons 
mooie dorp. De vragenlijst staat ook op de 
website: www.altforst.info. Klik daar op de 
link naar de vragenlijst en vul deze online 
in. Bij voorkeur ontvangen we de vragen-
lijst online, dat maakt het uitwerken van 
de resultaten eenvoudiger. Maar op papier 
mag uiteraard ook; wilt u de ingevulde vra-

genlijst in de brievenbus bij de ingang van 
de Uithof doen? Met ieders bijdrage willen 
we een toekomstvisie en een dorpsplan 
ontwikkelen, om ons dorp nog mooier, 
prettiger en leefbaarder te maken. Alvast 
bedankt!

Geef uw mening over ons dorp!
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De werkgroep Dorpsplatform  

is voor de zomer gestart met  

bijeenkomsten om ideeën te vergaren en plannen te ontwikkelen voor ons 

mooie dorp. Eén van die ideeën was het organiseren van een dorpsquiz.

Tijdens een vergadering in september 
is besloten om de 1e dorpsquiz te gaan 
combineren met de introductie van het 
dorpsplatform aan het dorp. Aansluitend 
hebben we quiz werkgroep opgericht, een 
quiz whatsapp groep aangemaakt en zijn 
we aan de slag gegaan. Deze werkgroep 
bestaat uit Karin van Teeffelen, Marike 
Hes, Mari Banken, Wilfred Soetekouw en 
Karin Zonneveld. Nadat een datum was 
geprikt, de uitnodiging was gemaakt en 
verstuurd, zijn we aan de slag gegaan met 
het ontwikkelen van de vragen en de pre-
sentatie daarvan. Om inspiratie op te doen 
hebben we o.a. de dorpsquiz van Appeltern 
bezocht. 

Dorpsquiz 2017

Programma
Daarna is Wilfred gestart met het bou-
wen van een quiz presentatieprogramma, 
waarmee we de vragen, antwoorden en 
tussenstand konden presenteren via twee 
grote schermen. Dat heeft hem vele uren 
gekost, maar het resultaat was er dan ook 
naar, want wat zag dit er professioneel uit!
Qua aanmeldingen verliep het in 1e instan-
tie rustig, maar na het laatste inschrijf-
weekend hadden zich uiteindelijk 25 teams 
ingeschreven. Dat gaf toch enigszins stress 
in onze werkgroep, want paste dit allemaal 
wel in de Uithof? Na een avond passen en 
meten waren we eruit: door de tafels met 

Tekst Karin Zonneveld - foto’s Agnes Helderman

Sponsors van de dorpsquiz: 
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drie teams met de wat oudere deelnemers 
op het podium te plaatsen, moest het 
allemaal precies passen. De dagen voor 
de quiz hebben we de zaal ingericht en de 
techniek getest en kon de quiz beginnen. 
Nadat de 1e teams de zaal binnen kwa-
men, werd al snel duidelijk dat het een 
geslaagde avond ging worden: alle teams 
hadden zich verkleed en hadden er zin in. 
De vragen kwamen goed over, antwoorden 
konden snel worden verwerkt tot tussen-
stand en er werd serieus overlegd binnen 
de teams over de goede antwoorden. De 
presentatie ging goed en de bediening 
rende af en aan met drank. 

Tussenstand
Bij de 1e tussenstand gingen drie teams 
aan kop: de Powerkletserkantineteam 2, 
Kweetnie en Wie ben ik?. Bij de 2e tussen-

stand waren dit er nog 2: As ge mar schik 
heb en de Powerkletserkantineteam 2, 
gevolgd door de Powerkletserkantineteam 
1, Kweetnie en Kweetnogsteedsnie. Bij de 
3e en laatste tussenstand bleek de stand 
wederom flink te zijn gewijzigd. Het team 
met de jongste deelnemers had een flinke 
eindsprint gemaakt en stond op de gedeel-
de 3e plaats, evenals het team van de Goa-
pers, deze zijn uiteindelijk 2e geworden. 
Het team As Gé Mar Schik Heb waren de 
overtuigende winnaars met maar liefst 75 
punten! Ook was er een prijs voor de meest 
originele outfits: deze prijs is gegaan naar 
het team Wie ben ik. Nadat de quiz was 
afgelopen, barstte het feest verder los en 
dit duurde inclusief de after party tot in de 
kleine uurtjes. 

Groot succes
Als werkgroep dorpsquiz Altforst kijken we 
terug op een zeer geslaagde avond. Alle 
mensen, die hieraan hebben bijgedragen 
zoals: Jenny Kersten, William vd Heuvel, 
Agnes Helderman, de bediening van de 
Uithof, maar vooral alle enthousiaste deel-
nemers hartelijk dank daarvoor! Uiteraard 
zijn er wat verbeterpuntjes. Die hebben we 
meegenomen in onze evaluatie en daar 
gaan we mee aan de slag.



De beginjaren 
In 1974 is de carnavalsvereniging be-
gonnen met een blaaskapel, die daarna 
zelfstandig verder ging als muziekvereni-
ging De Kwaekers. Behalve bij de carnaval 
speelden de Kwaekers bij de intocht van 
Sinterklaas, bij de kerstviering in de kerk 
en brachten ze serenades bij jubilea van 
mensen in het dorp. “Toen Mari en Nolda 
12,5 jaar waren getrouwd moest er ook een 
serenade worden gebracht maar omdat 
dat tijdens de carnaval viel, moest er eerst 
worden gespeeld. De muzikanten waren 
allemaal verkleed als een ongeluksgeval 
(pech, gevaar etc.) en toen ze eindelijk 
bij Mari en Nolda aankwamen waren ze 
allemaal flink aangeschoten en hadden 
honger. Het bruidspaar had nog een grote 
vis in de diepvries die in het bad werd 

gelegd om te ontdooien. Nolda heeft nog 
3 dagen het bad geschrobd omdat het vol 
zat met schubben.” Elk jaar werd er een 
nieuwjaarsconcert gegeven dat druk werd 
bezocht, en hier werd ook altijd een andere 
vereniging bij uitgenodigd. De Kwaekers 
zijn ook naar het buitenland geweest, zo 
speelden ze in een hele grote tent in Duits-
land en bij het carnaval van Geel in België. 

Muziekles
Veel kinderen uit het dorp kregen bij de 
Kwaekers muziekles. Edwin: “Wij konden 
vroeger op voetbal en op muziek in het 
dorp. Nu worden de kinderen overal naar 
toe gebracht maar toen was dat anders. 
Er is nu veel meer concurrentie van andere 
activiteiten voor de jeugd buiten het dorp, 
en wat de muziek betreft zijn blaasinstru-

Blaaskapel De Kwaekers:  
‘Time to say goodbye’

Ekkes veurstelle...
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Door Brigit Fokkinga en Agnes Helderman
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Afscheidsconcert op zondag 4 februari 
2018 in de Uithof vanaf 11 uur.
M.m.v. De Hullies uit Appeltern

menten minder populair dan gitaar of 
keyboard, en het kost ook meer tijd om het 
goed te leren spelen.” Ben Duitsman heeft 
de kinderen op school muziekles gegeven 
en ze het notenschrift geleerd: “Sommige 
kinderen konden meteen op gehoor feil-
loos meespelen zonder dat ze noten kon-
den lezen maar er waren er ook die geen 
gevoel voor muziek hadden. Ik herinner me 
dat ik een keer even de klas uit moest en 
dat we aan het oefenen waren met het tel-
len van achtste maten en ik zei dat ze zelf 
maar even door moesten gaan met tellen. 
Toen ik terugkwam was er een bij 63.” 

Tijdgeest
Het hoogtepunt van de vereniging was in 
het jaar 1981/82, toen waren er 32 leden 
waarvan 15 junioren.
Daarna begon het af te lopen, de tijdgeest 
veranderde en ook in andere dorpen ver-
dwijnen de muziekkapellen. De Kwaekers 
hebben nog 12 leden die bijna allemaal op 
leeftijd zijn en uit de omliggende dorpen 
komen, Edwin is de jongste en de enige die 
in Altforst woont. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Ben Duitsman (vz), 
Huub de Vaan (secr) en een pluim voor 

Herman van Lent die al 43 jaar penning-
meester is. Henny Haan is al 20 jaar de diri-
gent. Piet (van Steffen) van Ooijen is erelid. 
Om aan inkomsten te komen haalden de 
Kwaekers altijd het oud papier in Altforst 
op. Nu de Kwaekers hier mee stoppen 
heeft de gemeente dit gegund aan Wamel, 
zonder overleg met het dorp en dat zit ze 
niet lekker.

Afscheid
Op 4 februari wordt het laatste nieuw-
jaarsconcert gegeven wat tevens het 
afscheidsconcert wordt. Het concert wordt 
gehouden in de Uithof en begint om 11 
uur met zang van Jan en Stinie en wordt 
opgeluisterd door De Hullies uit Appeltern, 
meezingen in het Maas en Waals op een 
groot scherm. Ze verwachten dat ze nog 
een half jaar nodig hebben om de instru-
menten te verkopen en alles af te ronden 
en dan zijn De Kwaekers definitief verle-
den tijd. De leden gaan door met muziek 
maken in andere dorpen.
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Leden De Kwaekers

Henny Haan, dirigent (al 20 jaar)
Ben Duitsman, trompet
Piet van Ooijen, tenorhoorn
Mari van Ooijen, tuba
Edwin van Kol, trombone
Jan van Run, bugel
Piet Krijnen, bugel
Jan van Zandvoort, klarinet en altsax
Jan van der Horst, bas en zang
Peter Hol, tenorsax*
Piet Korthout, slagwerk*
Stinie van Beuningen, zang*
                    * niet aanwezig 

Interview De Kwaekers bij de repetitie d.d. 
19 december 2017

Programma Carnaval

Vrijdag 19 januari JVA jeugdcarnaval, be-
kendmaking nieuwe jeugdprins en jeugd-
prinses (voor meer info, jva, Stijn van Wel) 

Zaterdag 20 januari vanaf 14 uur Carnavals-
vereniging gaat dorp rond met Prinsentoto. 
U kunt gokken wie de komende carnaval 
nieuwe prins van Kikkerstad zal worden. 
 
Zaterdag 27 januari Pronkzitting CV De Kik-
vorsche; optredens dansmariekes en diverse 
groepen. Bekendmaking Kikker van het jaar. 
Prins Bas van d’n Bonacker draagt taken 
over aan de nieuwe Prins. Zaal open vanaf 
19:30 uur, start programma 20:00 uur.

Week voorafgaand aan de carnaval: Prins 
en delegatie bezoeken 80-plussers en zieke 
Kikvorsche binnen de Kikkerstad grenzen.

Zaterdag 10 februari vanaf 15 uur Dikkop-
pen carnavalsreut door het dorp, eindpunt 
residentie ‘De Kikvorsche’ aan de Kerk-
straat. Vanaf 16:15 uur Dikkoppen bal met 
DJ Extra Shampoo. Afsluting 22:30 uur.

Zondag 11 februari vanaf 11 uur Prins en 
delegatie bezoeken 80-plussers en zieke 
Kikvorsche buiten de Kikkerstad grenzen. 

Maandag 12 februari zal om 21 uur Residen-
tie ‘De Kikvorsche’; ‘Outvorse Oavond’ met 
DJ zanger en entertainer Mike, tot 01:30.uur

Dinsdag 13 februari 14 tot 18 uur Dikkoppen 
Kindermiddag met optredens van ‘Talent 
from Kikkercitty’ Je kunt je nog opgeven! 
Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 31 maart Jaarlijkse appelflappen 
actie. Tussen 10 en 14 uur bij u aan de deur! 



Basisschool de Tweestroom

	 Kerkstraat 27 6628 AB Altforst
   0487-541597. 
	 www.2stroom.nl
		  info@2stroom.nl
 Directeur: Anja Adams 
		 a.adams@spommaasenwaal.nl

Tijdens de kerstbrunch heeft juf Anne-
lies afscheid genomen van onze peuters. 
Helaas heeft de veranderende wetgeving 
omtrent de peuteropvang haar, met pijn 
in het hart, moeten doen besluiten om 
te stoppen als peuterleidster in Altforst. 
Gelukkig neemt juf Lotte vanaf januari het 
stokje over en kunnen onze peuters naar 
de peuterspeelzaal in Altforst blijven gaan.
Wij zullen juf Annelies erg gaan missen. Ze 
heeft immers 6 jaar in Altforst gewerkt. De 
meeste kinderen uit unit 1 hebben ook bij 

Afscheid juf Annelies

De peuterspeelzaal is geïntegreerd in de 
kleuterunit van de Tweestroom
Leiding: juf Lotte

Bekijk het filmpje op onze website:
	 www.2stroom.nl

Door Linda van Everdink

juf Annelies in de klas gezeten. Om deze 
reden zijn we met z’n allen nog even op de 
foto gegaan.   

Kerstmarkt school 

Dit jaar hebben we op de Tweestroom 
een kerstmarkt gehouden. Het doel was 
hierbij om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor Serious Request. De kinderen hadden 
er veel werk van gemaakt en erg hun 
best gedaan. Er waren veel verschillende 
activiteiten, zoals nagels lakken, liedjes 
zingen, schminken, etc. Maar ook werden 
er zelfgemaakte spullen en lekkere dingen 
verkocht. Het was een succes, want de 
opbrengst was maar liefst €701,50! Dit 
bedrag is de volgende dag naar Het Gla-

zenhuis Maas en Waal gebracht door een 
aantal leerlingen.
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	 Kerkstraat 12 6628 AC Altforst 
		 Dorpshuisdeuithof@gmail.com 
					Facebook.com/dorpshuis.deuithof

De Uithof is van ons allemaal

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

Het dorpshuis De Uithof is eigenlijk 

de huiskamer van ons dorp. Het is 

van ons en voor ons allemaal. 

Je kunt er lekker sporten, biljarten of ge-
zellig een potje kaarten. Je kunt er muziek 
maken, een feestje geven en het over de 
toestand in de wereld hebben. Dit alles 
onder het genot van een lekkere cappucci-
no of een eerlijk glas bier, tegen een kleine 
prijs want De Uithof heeft geen winstoog-
merk. Het is zoals gezegd van en voor ons 
allemaal. Dus als je in Altforst woont en 
je wilt iets organiseren bijvoorbeeld een 
kinderfeestje, je verjaardag, een creatieve 
middag of je wilt ergens aan deelnemen, 
schroom niet en meld je aan bij een van de 
vele verenigingen die al in ons Dorpshuis 
actief zijn of bel met een van de beheer-
ders. Je kunt je ook aanmelden bij onze 
groepsapp (zie hier onder).
Zo staat het carnaval weer voor de deur 
met op 27 januari de Pronkzitting van CV 
de Kikvorsche met optredens van de aller-
schattigste dansmarietjes van ons dorp, 
een must voor alle pappa’s en mamma’s, 
opa’s en oma’s!
Op donderdag 8 februari kun je meedoen 
aan de cursus ‘Levensreddend Handelen’ 
(AED) van Jan Hoefnagel. Jan excelleerde 
afgelopen jaar naast Dionne Stax in het 
goed bekeken programma ‘Eerste hulp bij 

ongelukken’ van omroep MAX. Aanvang 
19.00 uur, kosten €10,00 per deelnemer, 
haast je met aanmelden want er zijn nog 
maar enkele plekken over.
Een kinderfeestje kost slechts € 25,00 euro 
voor een hele middag. Je kunt daarbij ge-
rust je eigen taart en frisdrank mee nemen 
en het helemaal inrichten zoals je dat zelf 
‘thuis’ zou doen. Maar de kinderen kunnen 
natuurlijk ook een middagje apenkooien in 
de gymzaal of ‘de Voice of Altforst’ spelen 
op het toneel. 

Expositie historische werkgroep, 26 novem-
ber 2017. Foto’s Willie Janssen Steenbergen
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Historie van  
Altforst: de kerken
 
Deel 1 Protestantse kerk

Altforst heeft twee kerken in de 

Kerkstraat. Op een hoger gelegen 

oude begraafplaats staat het sinds 

1970 buiten gebruik gestelde kerkge-

bouw van de voormalige Nederlands 

Hervormde kringgemeente. 

Het is een driezijdig gesloten zaalgebouw 
met een klokkentorentje op de oostgevel. 
Het huidig gebouw stamt uit 1824 en is 
gebouwd met gebruikmaking van wat oud 
muurwerk van een koor van een verdwe-
nen middeleeuwse parochiekerk. In de kerk 
is nog een grafsteen aanwezig van de in 
1542 overleden vicaris Goert van Driel. De 
voormalige parochiekerk stond oorspron-
kelijk met koorsluiting gericht naar de 
Kerkstraat. Altforst maakte toen deel uit 
van een gecombineerde Hervormde ge-
meente met Appeltern. In 1801 ontving de 
predikant zijn inkomsten uit de bij de kerk 
behorende goederen. Dit duurde tot 1939, 
het jaar waarin de goederen grotendeels 
werden verkocht. 

Stichting Baet en Borgh
Het kerkje van Altforst is al lang niet meer 
in gebruik als kerk. Het is destijds voor een 
symbolisch bedrag verkocht aan de stich-

ting Baet en Borgh om het gebouw een 
nieuwe culturele bestemming te geven. 
In 2006 is het eigendom overgegaan naar 
De Foundation of the New Arts, die er een 
museum voor abstracte kunst in heeft 
gevestigd.

Predikant
In 1610 kwam de eerste predikant naar 
Altforst. Volgens de katholieken was dit 
omdat de rijke inkomsten van de kerkelijke 
goederen al te aanlokkelijk waren! Zij za-
gen een klein aantal hervormden, wellicht 
van elders, de kerk binnentreden en daar-
uit alles verwijderen wat de godsvrucht 
van de gelovigen opwekt. De katholieken 
hadden eerder de kelken, heilige misgewa-
den en kerksieraden in veiligheid gebracht. 
Een oude monstrans heeft het kerkbestuur 
later nog verkocht voor 150 gulden om de 
Rooms Katholieke schuurkerk te herstel-
len. Bij de hervormde kerk stond in het 
verleden een fraaie pastorie, die is helaas 
afgebrand. 

		altforst.info/altforst-toen/historie

 Volgende keer in historie Altforst: De katholieke kerk
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Nieuws

Op de Eindejaarsbijeenkomst van de Senioren 50 + kwam burgemeester Vincent van Neer-
bos op bezoek. Hij speelde enkele rondjes bingo mee en ging met de senioren in gesprek. Zijn 
bezoek werd zeer gewaardeerd.          Foto: Frans van Gelder

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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Gezocht
 
OPROEP AAN ALLE MOTORRIJDERS
Ik woon nu een half jaar in ons mooie 
Altforst en heb in deze korte tijd veel 
mensen gesproken die motorrijden en zou 
het ontzettend leuk vinden om met een 
groepje, jong of oud, met een oldtimer of 
een moderne motor, op regelmatige basis 
te gaan rijden. Dit zouden we kunnen doen 
op zaterdag of zondag, misschien zelfs een 
weekend. Graag zou ik vernemen wie het 
ook leuk vindt om dit te gaan doen.
Peter Peters 
		 Het Gangske 7, 6628AE te Altforst
   06 53 321 467
		 petepet1@hotmail.com

Aangeboden
WEKELIJKS SPORTUURTJE
Het is tijd voor de goede voornemens van 
2018. Bij veel mensen zal meer sporten/be-
wegen op het lijstje staan. Al deze mensen 
zou ik graag willen uitnodigen voor een 
proefles bij Plezier in sport. Sporten met 
dorpsgenoten kan elke maandag van 21-22 
uur in de Uithof. Als je niet kunt op deze 
avond zijn er ook mogelijkheden in omrin-
gende dorpen. Ook 1 op 1 sporten of starten 
met een nieuw groepje is mogelijk. Doe je 
een gratis proefles mee? Mail naar 
		 plezierinsport@gmail.com
Met sportieve groet, Koen Reijers

Kleine Kwekkertjes

Wij danken  
Fam. van Hulst 
Fruitbedrijf  
Altforst voor  
de prachtige  
kerstgave.

ingezonden mededeling
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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

< Oliebollenactie JVA 2017



Agenda 
10 januari  Open eettafel in De Schuur Appeltern
19 januari JVA Jeugdcarnaval en verkiezing jeugdprins
20 januari Prinsentoto, tussen 14-18 uur langs de deur
27 januari  Pronkzitting en prinsverkiezing CV de  

Kikvorsche
1 februari Deadline inleveren enquête dorpsplatform
4 februari   Afscheidsconcert De Kwaekers in de Uithof vanaf 

11 uur
8 februari EHBO avond in de Uithof
10 t/m 14 februari  Carnaval, zie voor programma het Modderblad
15 februari Deadline inleveren kopij Kwekkertje maart
21 februari  Open eettafel in De Uithof
14 maart  Open eettafel in De Uithof
31 maart   Paaszaterdag, appelflappen actie CV De  

Kikvorsche
8 december 2e dorpsquiz Altforst

Afvalkalender januari/februari
  Dorp Woerd
Restafval  8/1; 22/1; 5/2; 19/2; 5/3  2/1; 16/1; 30;1; 13/2; 27/2; 13/3
GFT  6/1; 5/1; 29/1; 12/2; 26/2; 12/3  9/1; 23/1; 6/2; 20/2; 6/3
Plastic  5/1; 12/1; 26/1; 9/2; 23/2; 9/3
Oud papier 13/1; 10/2; 10/3 

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

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

Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hard-
maand) is de eerste maand van het jaar in de gregoriaanse 
kalender. Januari heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar 
Janus, de Romeinse god van het begin en het einde. Januari en fe-
bruari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden 
toegevoegd, aangezien de Romeinen de winter als een maandloze 
periode zagen. (Wikipedia)


