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Colofon

Het Kwekkertje is één van de communicatie 
middelen van het Dorpsplatform, naast de 
website Altforst.info en de Facebookpagina 
Dorpsplatform Altforst. Ze zijn bedoeld om alle 
inwoners te informeren. Een digitale versie van 
het Kwekkertje wordt op de website geplaatst.

Voor en door Altforstenaren!
De eindredactie is een werkgroep van het Dorps-
platform, en bestaat op dit moment uit Bea van 
Dongen, Brigit Fokkinga en Claudia Verbeeck. 
De redactie schrijft niet zelf, maar zorgt er voor 
dat informatie wordt aangeleverd vanuit het 
dorp. Alle verenigingen en groepen kunnen kopij 
aanleveren. Ook individuele bewoners kunnen 
stukjes aanleveren. In de rubriek Aangeboden/
Gezocht kunnen gratis oproepen worden ge-
plaatst. 

Dit eerste nummer verschijnt in december en 
geeft een overzicht van de activiteiten in het 
dorp. Het zal ook worden gebruikt als informa-
tieboekje aan nieuwe inwoners. 

Wanneer kun je het Kwekkertje  
verwachten?
In 2018 gaat het Kwekkertje regelmatig uit-
komen. Voor de carnavalsperiode voorziet het 
onvolprezen Modderblad iedereen van nieuws 
en roddels. In de zomer verschijnt er geen 
Kwekkertje.

Verspreiding
Het Kwekkertje zal huis aan huis worden 
verspreid, losse nummers kunnen worden afge-
haald bij de Uithof. 

Oplage 250 exemplaren

Aanleveren berichten
Berichten en foto’s zijn van harte welkom! 
Stuur ze naar: 
 kwekkertjealtforst@gmail.com. 
De deadline voor het inleveren van kopij voor 
volgende nummer is op 29 december 2017. Heb 
je hulp nodig met het schrijven van een stukje, 
dan kunnen we je daarbij helpen. De redactie 
behoudt zich het recht voor om stukjes in te kor-
ten of niet te plaatsen, zonder opgaaf van reden.

Fotografie
We gebruiken zo veel mogelijk bestaand 
beeldmateriaal, aangeleverd door bewoners van 
Altforst en de historische werkgroep Altforst. We 
proberen altijd de fotograaf te achterhalen en 
te vermelden. Mocht je een aanvulling hebben, 
dan horen we het graag!

Adverteren
Wil je jouw advertentie ook in het  
Kwekkertje plaatsen? Neem contact op met  
de redactie voor overleg.

Kosten
Halve pagina advertentie: 
 • eenmalige plaatsing €10,- 
 • heel jaar €50,- 
Hele pagina advertentie A5: 
 • eenmalige plaatsing €20 
 • heel jaar €100,- 

Altforst online
 Website: Altforst.info
 Facebook.com/altforst
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Een groep enthousiasme inwoners van Altforst is gestart met het  

verzamelen van ideeën om ons dorp nog aantrekkelijker te maken voor de 

huidige en de nieuwe inwoners zodat alle bewoners, jong en oud, zich thuis 

voelen en dat men ook op hogere leeftijd in het dorp kan blijven wonen. 

De gemeente verwacht in navolging van 
de Rijksoverheid dat burgers meer zelf 
doen en regelen om hun woonplaats leef-
baar te houden. Dit biedt kansen, want we 
kunnen zo onze eigen plannen maken en 
uitvoeren in onderlinge samenwerking. De 
gemeente ondersteunt deze ontwikkeling 
met subsidie en de inzet van medewerkers. 

Dorpsquiz
Om het dorpsplatform te presenteren aan 
het dorp organiseert het dorpsplatform 
de dorpsquiz op 9 december. De volgende 
stap is het betrekken van alle inwoners 
van Altforst bij het maken en uitvoeren 
van plannen. Hoe zien de inwoners de 
toekomst van ons dorp, welke wensen 
en ideeën leven er en wie wil er mee de 
schouders onder zetten om plannen te 
realiseren?

Subsidie
De provincie Gelderland stimuleert leef-
baarheidsinitiatieven met een subsidie-
regeling, daar kunnen we een beroep op 

Informatie over het Dorpsplatform en 
onze activiteiten is te vinden op de 
website: 
 www.altforst.info 
  Facebook.com/Dorpsplatform 

Altforst
Heeft u vragen of suggesties laat het 
ons weten per email: 
  info@altforst.info

Dorpsplatform 
Altforst

gaan doen als de plannen uitgewerkt zijn. 
Onderwerpen waar we aan denken zijn: 
wonen, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale 
samenhang, meedoen, duurzaamheid, 
vervoer en bereikbaarheid, verenigings-
leven, bedrijvigheid, recreatie, landschap 
en voorzieningen, internet in het buiten-
gebied. Begin 2018 worden alle bewoners 
hiervoor benaderd.  
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Wat doen we?
We verzamelen ideeën in het dorp om 
Altforst nóg aantrekkelijker te maken en 
ervoor te zorgen dat iedereen hier kan 
blijven wonen.

Wie doen er mee?
Het dorpsplatform bestaat uit Karin van 
Teeffelen, Willy Janssen Steenberg, Karin 
Zonneveld en Herman Janssen (de kern-
groep). 
Verder op de foto: Bea van Dongen, Martin 
Collin, Wilfred Soetekouw, Mari Banken, 
Stijn van Wel, Twanny van Meegen, Inge 

Peters, Marike Hess, Linda van Everdink en 
Brigit Fokkinga. 
Niet op de foto: Mona van Gelder, Sil van 
de Kerkhof, Mari van Nistelrooij, Joost 
van der Heijden, Patricia van Raaij, Terry 
Kaspers. 

Nog iets bijzonders?
Het dorpsplatform krijgt ondersteuning 
van de DKK: Dorpshuizen en Kleine Kernen 
Gelderland. Voor meer informatie kun je 
terecht op:
  www.dkkgelderland.nl

Dorpsplatform Altforst

 Volgende keer in Effe voorstellen: 
De Kwaekers, die zichzelf vanaf februari 2018 zullen opheffen

Effe voorstellen...
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De vereniging 
Dorpshuis de 
Uithof is opgericht 
op 14 oktober 1968. 
Het bestuur bestaat 
uit: Karin Zonneveld 
(vz), Wim van  
Teeffelen, Sjakkie 
van Nistelrooij, 
Frans van Gelder en 
Sil van de Kerkhof.

 Kerkstraat 12 6628 AC Altforst 
  0487-542077 
  Dorpshuisdeuithof@gmail.com 
     Facebook.com/dorpshuis.deuithof.5

Dorpshuis de Uithof
Het dorpshuis is van en voor alle inwoners

In de hal is een dorpsbieb, waar 
iedereen gratis boeken kan halen en 
brengen.

Open eettafel in de Uithof

Beheerders
Bea van Dongen  0625506810
Martin Collin    0640588633
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Basisschool de Tweestroom

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

Kenmerkend voor onze school is vooral:
•  Onze school is een kleine dorpsschool, 

we starten dit jaar met unitonderwijs.
•  De gemeenschapszin is groot. Het 

team, leerlingen, ouders, oudervereni-
ging, medezeggenschapsraad, dorp, 
parochie, peuterspeelzaal, verenigingen 
en allerlei instanties dragen de ge-
meenschappelijke zorg voor elkaar. Wij 
zijn geen eiland binnen deze omgeving.

•  De school is klein en daardoor zijn de 
leerlingen op elkaar aangewezen. Er 
heerst een grote verdraagzaamheid 
tussen de kleine groepen van verschil-
lende leeftijden.

• De werksfeer is rustig.
• De inzet van de ouders is erg groot.  
  De ouderraad bestaat uit: Marike Hess, 

Femke Beekers, Karlijn van Gent, Mar-
jon Witteveen, Doreth Beekers en Linda 
van Everdink. Joost van der Heyden zit 
namens de ouders in de MR.

De kinderen verlaten de school met vol-
doende kennis, inzicht en vaardigheden 

die ze nu en in de toekomst nodig hebben. 
Daarnaast hebben ze een positief zelf-
beeld, vertrouwen in zichzelf en de ander. 
Kinderen hebben geleerd hun talenten te 
gebruiken, keuzes te maken, creatief te 
denken en te handelen.

Units
Op de Tweestroom werken we in units. 
Leerkrachten geven veel instructies mid-
dels vakadoptie (één leerkracht geeft taal 
aan meerdere leerjaren, andere leerkracht 
rekenen etc.). Kinderen krijgen instructie 
op geplande tijden/plaatsen volgens het 
instructierooster. Tijdens het werken aan 
hun taken zijn de kinderen vrij in het kie-
zen van hun werkplek.

Wij zijn trots op ons onderwijs. Dit laten we op verschillende manieren zien.

Bent u ook zo benieuwd naar onze school en het onderwijs wat wij aan onze 

leerlingen bieden? U bent van harte welkom om een kijkje te nemen.

De peuterspeelzaal is geïntegreerd in de 
kleuterunit van de Tweestroom
Leiding: Annelies Kuipers

Bekijk het filmpje op onze website:
 www.2stroom.nl
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Verenigingen en groepen Altforst

Voetbal vereniging AAC-Olympia en 
Jeugdvoetbalclub BOA-JC
	 AAC	Kantine	
 Heppertsestraat 33a, 6628 AJ Altforst
   0487-541 828     
	 Olympia	Kantine
 Bredestraat 3, 6631 BC Horssen   
   0487-541 794 
	 Batavia	kantine
  Hoppenhofstraat 2, 6634 AL Batenburg
   0487-541 821
  aac-olympia.nl
  www.boa-jc.nl


Carnavals- 
vereniging  
De Kikvorsche
   www.dekik-

vorsche.nl
  De dans-	

mariekes  
repeteren elke donderdag vanaf  
18.30 uur	

  Grote zaal van de Uithof 
 Joëlle Rijk
   06 230 800 61


Seniorenvereniging 50 plus
  Woensdag vanaf 13.30 uur kaarten en 

biljarten 
  foyer van de Uithof 
 Truus van Ooijen
   0487-541 314


Biljartclub
  Vrijdag vanaf 19 uur 
  Foyer van de Uithof 
   Jan Schiltmans
   0487-541 340


Jeugd van Altforst (JVA)
  Vrijdagavond 
  kelder van de Uithof
 Stijn van Wel
   06 244 747 21
    Facebook.com/jvaAltforst


Historische werkgroep Altforst
  Herman Janssen, Willy Janssen 
 Steenberg, Karin van Teeffelen
   altforst.info/altforst-toen/historie


Pinkstervaria
Diverse activiteiten voor het hele gezin op 
1e Pinksterdag en de dagen ervoor
  Pinkstervaria.nl
    Facebook.com/PinksterVaria
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Open eettafel Altforst Appeltern
  Iedere 2e woensdag van de maand,  

afwisselend in Appeltern en Altforst
 Margot Henzen 
 0487-542482
   mooi-appeltern.nl/10-home- 

knopjes/19-eettafel


Gymnastiekgroepen Uithof
Damesgroep	
 Maandag 19.30-20.30 uur, grote zaal 
 Marion van de Veerdonk
   0487-542 561 
Gemengde	groep	
 Maandag 21.00-22.00 uur, grote zaal 
 Koen Reijers  
   06 106 659 26

d
Qi gong groep Uithof
Qigong is een Chinese bewegingsleer die 
het lichaam ontspant en rustgevend is 
voor de geest. 
 Woensdag 20.00-21.15 uur, speelzaal
 Claudia Verbeeck
   06 167 723 30
   Facebook/qigongmaasenwaal


Tennisvereniging LTC Appal
In Appeltern maar inwoners van Altforst 
zijn ook van harte welkom. LTC Appal heeft 
twee kunstgrasbanen.
  Kerkstraat 27 te Appeltern
   0487-542 525
   www.ltcappal.nl


Kerkkoor St Caecilia
Het kerkkoor St. Cecilia zingt wisselend bij 
kerkdiensten in Altforst of Appeltern. 
  Repetities elke woensdagavond in de 

kerk in Altforst
  Ineke van Gelder
   0487-541 243


Whatsapp groep buurtpreventie 
Altforst
Aanmelden via 
   wabpwestmaasenwaal.nl/altforst
 Mona van Gelder 
  altforst@wabp-westmaasenwaal.nl


Stichting Kerkje Altforst
Zet zich in voor het behoud van het  
cultureel historisch erfgoed in Altforst in 
brede zin. 
 Martin Collin 
   06 405 886 33


Muziekvereniging de Kwaekers
Wordt opgeheven vanaf februari 2018
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Historie van Altforst

Altforst heeft een lange historie en was in 1134 al bekend onder de naam 

Aldfurge en de verbastering hiervan: Altfrist. Later werd het Alvorst en in de 

volksmond Oudvorst. Het dorp is in eerste aanleg een bosontginning. Het 

dorp lag laag en moest voortdurend opgehoogd worden.

In 1818 bestond het uit de gehuchten 
Heppard, de Torsch en Monnikenwoord 
met een polder van 600 bunder die in de 
winter onder water liep. In de 12e eeuw 
was de Monnikenwoord of de Woerd (bete-
kent woonheuvel of een akker van waaruit 
ontginning van een bosgebied plaatsvond) 
bekend door de stichting van “Proosdij de 
Woerd”.

Dorpsheuvels
De bewoning werd geconcentreerd op 
drie dorpsheuvels, die van elkaar waren 
gescheiden door een lager gebied waaruit 
het materiaal voor ophoging afgegraven 

werd. De dorpskern heeft nog een opval-
lend grillig wegenpatroon, gevormd door 
de Kerkstraat, Torsdam, Middenheuvel-
straat en Kerkpad. Vanuit de Woerdsestraat 
zijn het Noorder- en Zuiderblok ontgonnen 
en vanuit de Heppertsestraat het Ooster-
blok. In noordelijke richting liep vanouds 
een weg tot aan de grens met Puijflijk, 
zij volgde het tracé van de huidige Van 
Coothweg tot aan de Zegeweg. Het dorps-
gebied wordt doorsneden door de Blauwe 
Wetering, die vanaf de Rijkse Wetering bij 
de Ulanden naar de Blauwe Sluis loopt.

  altforst.info/altforst-toen/historie

 Volgende keer in historie Altforst: de historie van de kerken in Altforst
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Bedankt dat wij mogen blijven spelen!

Dat staat er op de taart die wethouder Bert van Swam op 31 oktober kreeg 

van de kinderen van de peuterspeelzaal in Altforst. Na jarenlange onduide-

lijkheid heeft de gemeente besloten dat het belangrijk is om de peuterspeel-

zalen in de kleine kernen te behouden met het oog op de leefbaarheid. 

Het artikel over het bezoek van de 
wethouder verscheen in de Maas en 
Waalkanter van 9 november 
 www.maasenwaalkanter.nl

Op 15 november stond er een stuk van 
Colette Beckers in de Gelderlander: De 
peuters zitten bij de kleuters en alles 
gaat goed. 

Nieuws
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Gezocht
 
VERTELLEN OVER MATERIE
Basisschool de Tweestroom zoekt mensen 
die de kinderen iets willen vertellen over 
het onderwerp ‘Materie’. Alles wat hiermee 
samenhangt kan ter sprake worden ge-
bracht: moleculen, atomen, condenseren, 
stoom, verdampen, water, gas/vloeibaar, 
bevriezen, regen, hagel, sneeuw.  
Voor meer informatie: tel. 0487-541 597 of 
06-812 843 81.

HISTORISCHE WERKGROEP 
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis? Of 
heb je materiaal over de geschiedenis van 
Altforst? Of mooie verhalen? Sluit je aan 
bij de historische werkgroep Altforst. Voor 
meer informatie, tel. 0631042695. 

BOEKEN GEZOCHT!
Boeken en tijdschriften voor de dorpsbieb 
in de hal van de Uithof. Neem contact op 
met de beheerders.

WEBMASTER
Heb je ervaring met het onderhouden van 
websites, of wil je dit leren? Het dorpsplat-
form zoekt iemand die mee wil werken 
aan het beheer van de website www.
Altforst.info. Neem voor meer informatie 
contact op met een van de mensen uit de 
kerngroep op pagina 5.

PERZISCHE VLOERKLEDEN
Dorpshuis de Uithof zoekt Perzische vloer-
kleden. Heeft u op zolder nog iets liggen? 
Neem contact op met de beheerders.

LEUKE ARTIKELTJES VOOR HET KWEKKERTJE
Heb je een leuk nieuwtje voor de bewoners 
van Altforst? Lat het ons weten! Lever je 
tekst en foto’s voor het Kwekkertje aan via 
kwekkertjealtforst@gmail.com

Aangeboden
BOEKEN AANGEBODEN!
Boeken uit de dorpsbieb, gratis af te halen 
of te ruilen in De Uithof.

KNUTSELMIDDAG
Geen zin in geklieder thuis? Huur de speel-
zaal van de Uithof met buitenruimte voor 
een kinderfeestje of een knutselmiddag. 
Kosten 25 euro. Geen bijkomende kosten 
voor drank of zo, alles kan zelf worden 
geregeld. Neem contact op met de beheer-
ders.

Heb je zelf iets liggen waar misschien 
iemand anders nog wat aan heeft? Of 
ben je op zoek naar iets leuks? Plaats 
een berichtje in het volgende Kwekker-
tje. Stuur je advertentie in vóór  
21 december naar
 kwekkertjealtforst@gmail.com. 

Kleine Kwekkertjes
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Uit het archief 
van de historische 
werkgroep

Rechts van het kleine kerkje stond vroeger 
de prachtige pastorie van de hervormde 
kerk, zoals op de foto hiernaast. Na het 
sluiten van de kerk kreeg de pastorie een 
nieuwe bestemming als ‘Villa Jasmijn’. 

Lichte zeden
Eigenaar Aage M. (beroemd in die jaren om 
zijn thermische lans en zijn uitbraak uit de 
gevangenis van Leeuwarden, hij verscheen 
veel op tv bijvoorbeeld in de show van 
Sonja Barend en in de Telegraaf) runde hier 
een huis van lichte zeden. 

Zwembad
Onder in de kelder zat een verwarmd 
zwembad dat op maandag werd schoon-
gemaakt. Wijlen Truda van Gelder vertelde 
vaak dat ze er daarna dan met een groepje 
vrouwen uit het dorp gingen zwemmen. 
De verhouding tussen de dames was aller-
hartelijkst. In 1983 brandde Villa Jasmijn 
helemaal af. 

Advertenties
Hier kan uw advertentie komen!

Kijk in het colofon voor de prijzen.

ß ß
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Kerstactiviteiten voor jong en oud!

Ook dit jaar is er een gezinsviering, 

waarvoor we alle kinderen van  

Altforst en Appeltern uitnodigen.

Deze is op kerstavond, zondag 24 decem-
ber om 19.00 uur in de kerk in Appeltern.
Het wordt een viering voor en door kin-
deren. Alle kinderen mogen thuis een ster 
maken die je eventueel kunt versieren. Zet 
er in elk geval een mooie kerstwens op. 
Breng die mee op kerstavond zodat we 
die tijdens de viering samen in de boom 
kunnen hangen.
Als je wilt voorlezen, zouden we dat ook 
fijn vinden. Laat ons dit dan weten door 
een mailtje te sturen. Graag vóór 15 decem-
ber.
 Karin van Teeffelen
  w.vanteeffelen@xmsweb.nl
 Gonny van Gent
  pvgent@kpnmail.nl

Ook willen we iedereen die niet bij de ge-
zinsviering aanwezig kan zijn, uitnodigen 
voor de nachtmis op zondag 24 december 
om 21.00 uur in de kerk in Altforst. Ons 
eigen kerkkoor zal deze viering opluisteren.
U bent van harte uitgenodigd.

Op maandag 25 december is er een viering 
in de kerk in Appeltern om 09.30 uur, waar 
het kerkkoor ook weer aanwezig zal zijn.

In december maken we met een 

clubje creatieven kerststukjes in  

De Uithof. Heb je zin om mee te 

doen? Iedereen is welkom!

Neem zelf wat dennentakken mee en 
ander groen. We leggen alles bij elkaar en 
iedereen kan gebruiken wat hij of zij nodig 
heeft. Voor jezelf neem je dan een paar 
potten of schalen, oase en versiering mee. 
Ervaring is helemaal niet nodig. Er zijn ook 
deelnemers die wel ervaring hebben en je 
een eindje op weg kunnen helpen! 

Iedereen kan meedoen!
We vragen een kleine bijdrage voor het ge-
bruik van de ruimte in de Uithof en voor de 
koffie of thee. Je kunt voor eigen rekening 
ook nog andere drankjes kopen. 

 Vrijdag 15 december 14.00 tot 17 uur 
Prijs: €4,- inclusief een kopje koffie of thee 
Geef je op door een email te sturen naar: 
  Dorpshuisdeuithof@gmail.com

Kerststukjes maken

Gezinsviering

Nachtmis
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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

< Sinterklaasintocht in Altforst



Agenda 
9	december		 	 Dorpsquiz	Altforst	Actief	in	de	Uithof
13 december   Open Eettafel in Appeltern
15 december   Kerststukjes maken in de Uithof
23 december   Begin van de kerstvakantie
24 december 19.00 uur Gezinsviering in de kerk in Appeltern
24 december 21.00 uur  Nachtdienst in de kerk in Altforst  

met ons eigen kerkkoor
25 december 09.30 uur  Viering in de kerk in Appeltern met 

het kerkkoor
25 en 26 december  Kerst
31 december   Oud en Nieuw

7 januari    eind schoolvakantie
10 januari   Open Eettafel in Altforst
26 januari   Verkiezing jeugdprins JVA
27 januari   Pronkzitting CVA De Kikvorsche

Afvalkalender december
   Dorp  Woerd
Restafval  11 en 23 dec 5 en 19 dec
GFT  4 en 18 dec 12 en 30 dec
Plastic  8 en 22 dec 8 en 22 dec
Oud papier   9 dec  9 dec

Milieustraat 
Veesteeg 8 Beneden-Leeuwen 
2, 16 en 30 dec van 10-15 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.

December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand) is 
de twaalfde en laatste maand van het jaar op de gregoriaanse  
kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele feestdagen wordt 
deze maand in Nederland en België informeel ook wel de feest-
maand genoemd.

Brengstation Groen tuinafval 
Den Hoedweg 4 Maasbommel
Gesloten tot 6 mei 2018


