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Beste Lekerse mensen, 

Jawel hoor ... Vanaf 1 juli zijn de coronaregels f1ink versoepeld! We mogen 
weer samen sporten en met meer mensen in het restaurant of op het 
terras. Zelfs een kermls mag weer doorgaan, maar het blljft belangrljk dat 
we die anderhalve meter afstand overal vol blijven houden. 
Ondanks deze maatregel wensen we iedereen fijne vakantieweken toe! 
Veelleesplezierl 

Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Website 
Sinds enkele weken is de nieuwe website online. Er is achter de schermen 
hard gewerkt aan een nieuwe frisse site. Op de site vind je onder andere 
het laatste nieuws, de dorpsagenda en kun je kennis maken met de diverse 
commissies die 't Leker rijk is. Neem gerust eens een kijkje op 
www.hetleker.nl. Via deze weg willen we Martijn Willems, Jeroen 
Verhoeven en lvo Wolters ontzettend bedanken voor het vele werk dat zij 
hlervoor hebben verrlcht. En mocht je lets tegen komen wat nlet klopt, 
dan graag even een mailtje naar secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl 
Op de site is ook een hoofdstukje toerisme. Wij zijn op zoek naar iemand 
die invulling aan dit hoofdstuk kan geven, om toerisme in Ledeacker te 
bevorderen. Voor info of vragen kun je terecht bij Jels Toonen, 
06-43401678 of jelstoonen@gmail.com. 
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't Leker Energle Neutraal 
De afgelopen 3 jaar is de werkgroep 't Leker Energie Neutraal bezig 
geweest om een collectlef zonnedak te realtseren. Ze ztjn gestart met het 
inventariseren van het aantal belangstellenden. Destijds bleek dater 
voldoende animo was, hiermee zijn ze aan de slag gegaan. 
Er zijn verschillende daken en locaties bekeken, maar weinig locaties 
bleken echt geschikt te zijn. Onlangs is er opnieuw geYnventariseerd. 
Nu blijkt er te weinig belangstelling te zijn om dit project financieel rond te 
krijgen. Daarom hebben ze besloten de wens voor een collectief zonnedak 
op te geven. Ze houden de deur open om samen te werken tn of met een 
ander dorp. Mocht er in de toekomst eventueel verandering komen dan 
stellen ze jullie op de hoogte. 
Stefan Kremers, Frank Ermers, Jeroen Verhoeven en Paulette Wolters 
bedankt voor jullie inzetl 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Berelkbaarheld Pastoor en Pastoraal team 
Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.()()-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

Oud ijzer/oud papier 

Diversen 

led ere laatste zaterdag van de maand kunt u voor de mtddag 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. 
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Zwerfbieb 
Dagbesteding Stee-Okee vraagt: 

Sinds kort hebben wij een zwerfbieb. Deze staat vooraan op de oprit van 
de Mgr. Bekkersstraat nr. 30. Er staan allerlei soorten boeken in, voor 
volwassenen en kinderen, verder liggen er ook tijdschriften. Er wordt al 
volop gebruik van gemaakt wat natuurlijk heelleuk is. Vanuit de 
dagbesteding van Stee-Okee wordt dit wekelijks aangevuld en gewisseld. 
Mocht u boeken kwijt willen hiervoor dan komen we ze graag ophalen. 

Papier versnipperen is ook 1 van de activiteiten op de dagbesteding. 
Als u papier versnipperd wilt hebben (privacygevoelig papier kan ook, er 
wordt zorgvuldig mee omgegaan) dan kunt u contact met ons opnemen, 
dan komen wij het ophalen. 

Alvast bedankt, namens Stee-Okee, 
Gemma Broeren telnr: 06-53374554 

Oproep 
Beste Lekerse mensen, 
Zoals de meeste van jullie wellicht weten is de kerkhofmuur (links) in een 
slechte staat. We hebben het plan deze te gaan restaureren. We hebben 
Martien Roeffen bereid gevonden (met dank hiervoor) dit mee te gaan 
uitvoeren. Ter voorbereiding moeten aile voegen uitgehakt worden. 
Gelukkig zijn deze vrij zacht. Hiervoor zouden we graag een aantal 
vrijwilligers willen hebben, hoe meer handen, hoe sneller het gebeurd is. 
Dit will en we op een zaterdag in juli gaan doen. 
Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij ondergetekende via 
henkkempen27@gmail.com 

Alvast bedankt. 
Groetjes Henk Kempen. 
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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 6 augustus 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 juli 2020.

f'\ ll Lief en Leed 
'0~-------
Dankbetuiging 
Gouden Huwelijks feest .. 
Op 5 juni 2020 waren we vijftig jaar getrouwd. Dit hadden we groots willen 
vieren maar i.v.m. het coronavirus kon dit helaas niet door gaan. 
Toch hebben de kinderen, kleinkinderen en buren er voor ons 'n 
onvergetelijke dag van gemaakt vol verrassingen!! Bij deze will en we 
iedereen bedanken voor de bloemen, vele kaarten en de felicitaties die we 
hebben mogen ontvangen. Hartelijk Dank! 

Nellie en Piet linders, Den Es 10, Ledeacker 

Overllidensbericht 
Op vrijdag 5 juni is mevr. Nelly Wolters-Denen in Sint Anna in Boxmeer 
overleden. Nelly overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar. Wij wensen 
haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen 
dragen. 

~ Activiteitenlkalender l5EfEJ------
25 juli inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
29 aug inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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