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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

De meimaand - zonder gezellige kermis dit jaar- maar wei met heel veel 
zon, ligt al weer achter ons. Gelukkig mogen we vanaf 1 juni weer bij 
iemand op bezoek en mag een verjaardag gevierd worden als we ons maar 
aan die anderhalve meter houden. Buiten gaan zitten geniet echt de 
voorkeur. Zo kunnen we toch samen van het mooie weer genietenl 
Veelleesplezier! 

Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Langzaam aan komt het "normale" Ieven weer op gang. De kinderen 
mogen weer naar school, het wordt weer drukker op straat en vanaf 1 juni 
kunnen we, aile regels in acht nemend, weer op een terrasje zitten. 
Ook 't Dorpshuus mag weer open, maar ook daarvoor gelden regels. 
Na overleg hebben we besloten dat er voorlopig (in ieder geval tot 
1 september) aileen vergaderd mag worden in de grote zaal, met een 
maximum van 20 personen. Dit om aan de anderhalve meter regel te 
kunnen voldoen. Dan gaan we kijken water per 1 september mogelijk is. 
Hieronder staat het protocol dat we opgesteld hebben, indien je de zaal 
wilt reserveren. 
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Protocol gebruik Dorpshuus 

Per 1 juni mag 't Dorpshuus weer gebruikt worden. De Dorpsvereniging 
heeft 't Dorpshuus ge"inventariseerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat 
•t Dorpshuus open kan voor vergaderactiviteiten in de grote zaal met een 
maximum van 20 personen. Aile andere ruimtes blijven in ieder geval tot 
1 september gesloten. Daar geld en wei een aantal regels voor. 
In dit protocolleggen we deze regels aan jullie voor. Zijn er nag vragen, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Algemeen 

Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden extra 
voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn voorlopig zoveel mogelijk 
thuis te blijven. Bent u verkouden? Blijf dan thuisl Heeft u of uw 
huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten? Dan moeten aile 
huisgenoten thuis blijven. 

Bezoekers moeten reserveren 

Reserveren kan via Bert Aarts: reserveringen@hetleker.nl of 
reserveringen@dorpsvereniginghetleker.nl. Met uw reservering dient u 
het aantal bezoekers te vermelden en welke ruimte u wenst te reserveren. 

Binnen 

• Houdt ten aile tijden de 1,5 meternorm in acht. 
• Maximum van 20 personen in de grate zaal; 
• Dit aantal person en is exclusief beheerder; 
• Maximum van 1 persoon achter de bar/in de keuken; 
• Gebruik van consumpties is toegestaan zoals voorheen; 
• Looproutes: person en die de zaal/toilet/garderobe of •t Dorpshuus 

verlaten hebben voorrang op de personen die deze ruimte willen 
betreden. 
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• Gebruik van sanitair: maximaall persoon in de toiletruimtes. 
• Schoonmaak: na gebruik van tafels, stoelen, bar: graag ontsmetten 

met de hiervoor aanwezige gels/schoonmaakmiddelen. Gebruikte 
glazen en kopjes in vaatwasser zetten en de vaatwasser aanzetten. 

• Openingstijden: in overleg met de beheerder Bert Aarts. 

Buiten 

• 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers, oak tijdens het 
stallen van uw fiets, tijdens het roken, of met het verlaten van 
't Dorpshuus. 

Hand having en controle 

We wijzen de gebruikers er op het protocol zo goed mogelijk nate Ieven. 
Bij eventuele controle of hand having op dit gebruikersprotocol door de 
overheid waarbij geconstateerd wordt dat deze maatregelen onvoldoende 
nageleefd worden, worden de eventuele boetes/sancties bij de 
betreffende gebruikers verhaald. De boete voor het niet naleven van het 
protocol bedraagt € 390,00 per persoon. De boete als vereniging voor het 
onjuist gebruiken van 't Dorpshuus bedraagt € 4.000,00. 

Ondertekening gebruiker/vereniging: 
(dit is een voorbeeld van het protocol) 

Naam: 

namens vereniging/gebruikersgroep: 

Aantal gebruikers voor de reserve ring: 

Plaats, datum: 
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Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Aandachtspunten kerkgangers mbt vlerlngen vanaf 1 Junl2020 

Beste parochianen, 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen hebben de bisschoppen in 
samenspraak met de overheid bepaald dater per 1 juni aanstaande een 
verrulmlng plaats vlndt van de huldlge maatregelen ten aanzlen van 
publieke liturgische vieringen. 
Deze versoepeling is echter gebonden aan een aantal beperkingen; deze 
zijn vervat in een drietal protocol! en. Wat gaat dit voor u in de praktijk 
betekenen? 

Toegangsbeleid 

Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 aanwezigen (wordt vanaf juli 
mogelijk verhoogd naar 100). In sommige deelparochies zal dit aantal geen 
probleem opleveren, elders is het wellicht zaak om tijdig te komen. 
Mlsschlen zal het ook mogelljk zljn om via een plaatseltjke contactpersoon 
een plekje te 'reserveren'. 

Gebruikgel 

ledere bezoeker dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten met gel. 
Ook wordt aan u gevraagd of u geen relevante gezondheidsklachten heeft. 

Looproute en zltplaats 

U wordt verzocht om zich te houden aan de aanwijzingen hoe u naar uw 
zitplaats gaat. De plaatsen in de banken zullen gemarkeerd zijn, zodat er 
voldoende tussenruimte is. 
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Collecte 

Er wordt geen mandje doorgegeven of opgehaald, dit zal bij de in- of 
uitgang geplaatst worden. 

Communie 

U kunt- met voldoende tussenruimte - de hostie op de hand ontvangen, 
of desgewenst op een schone zakdoek of in een pyxis (hostiedoosje) en 
met maximale afstand tot de priester (arm uitstrekken s.v.p.). 

Afstand 

Ook bij het opsteken van kaarsen s.v.p. de nodige afstand in acht nemen. 

Misintenties 

U kunt weer misintenties opgeven voor vieringen vanaf het weekend van 
13/14juni. 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0Q-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 
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Diversen 

Oud llzer/oud papler 

led ere laatste zaterdag van de maand kunt u voor de middag het 
oud ijzer en oud papier inleveren bij de oud-papiercontainer in Ledeacker. 
Grotere partijen ijzer kunnen wij ook bij u op komen halen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Harrie Jozephs, 0485-382828 
of Jos van Dommelen, 06-13604828 namens de KBO en De Hoenders. 

f\ll Lief en Leed 
\0~---------

Overlijdensbericht 

Op vrijdag 8 mei is mevr. Riek Baltussen-Jansen in de Symfonie in Boxmeer 
overleden. Riek zou op 21 juni 92 jaar worden. Door de huidige 
omstandigheden vond de crematie in besloten kring plaats. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies 
te kunnen dragen. 

6 



Uitgegeven onder auspiciën van Dorpsvereniging 't Leker. De redactie houdt zich het recht voor aangeleverde kopij
in te korten. Digitaal te ontvangen na opgave via lekersnieuws@gmail.com Kopij per email sturen naar
lekersnieuws@gmail.com of schriftelijk naar 't Lekers Nieuws, Vrijstraat 16, 5846 AG Ledeacker.

Volgende nummer verschijnt donderdag 2 juli 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 24 juni 2020.

Dankbetuiging 

Wij, als kinderen en kleinkinderen, willen jullie hartelijk dan ken voor de 
belangstelling en medeleven die Rieken wij van jullie mochten ontvangen 
tijdens het verblijf in het Maasziekenhuis, de revalidatie op Madeleine, 
het verblijf in de Symfonie, en ook nu na het overlijden en bij het afscheid 
nemen van onze lieve moeder, zorgzame vrouw en oma 
Riek Baltussen-Jansen. 
Ook willen wij jullie bedanken voor de vele kaarten, lieve brieven, bloemen 
en medeleven. 

~ Activiteitenkalender 

~------

27 juni inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
25 juli inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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