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Aqustus ZOZO 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Een paar Lekerse vrijwilligers hebben weer een flinke klus geklaardl 
De muur links op het kerkhof was echt aan een grondige opknapbeurt toe. 
Ga maar eens kijken hoe vakkundig men dit werk heeft aangepakt. 
Dank je wei harde werkers! 
Heel veel mensen gaan dit jaar op vakantie in ons eigen land, want het 
coronavirus blijft actief en dan voelt het veiliger om dichter bij huis te zijn. 
Maar of je nu in Nederland blijft of toch het buitenland opzoekt: 
Geniet ervan! Een heerlijke vakantie toegewenst en blijf gezond! 

Veelleesplezierl 

Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Vakantie 

Het bestuur laadt de batterij even op en geniet van een paar vrije weken 
zodat we in september weer met frisse moed aan de gang kunnen gaan. 
Via deze weg wensen we iedereen een fijne zomer toe I 
Hieronder volgen enkele nieuwsberichten uit de gemeente. 
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Ratten verjagen en bestrijden! 

Zoals u wei Iicht open in het nieuws gehoord zult hebben, is de bruine rat 
drastisch in opkomst in ons land. Ook de gemeente Sint Anthon is heeft hier 
behoorlijk last van en wil u vragen mee te helpen om dit probleem op te 
lassen. Ratten zorgen steeds vaker voor overlast in onze gemeente. 
De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebouwen. 
Voorkomen is makkelijk, bestrijden is moeilijk. Het is verboden om gif te 
gebruiken om ratten te doden, zowel voor de gemeente als voor de 

inwoners. Net als muizen komen ratten op warmte en voedsel af. In de 
bebouwde omgeving zitten ratten vaak in kruipruimten, tuinen en riolen. 
Overlast van ratten in huis voorkom je door te zorgen dat ratten niet naar 
binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren. 
In Nederland staat de bruine rat al heel lang bekend als plaagdier. 

Gaten en kieren dichtenl 

Ratten hebben maar een klein gaatje nodig om binnen te komen. 
Bruine ratten verplaatsen zich oak via rio len, putjes en regenpijpen. 
Met een speciale weringspasta, fijn gaas of staalwol kun je gaten in gevels 
en vloeren dichten. Let er bij ventilatieopeningen wei op dat de roosters en 
luchtgaten blijven ventileren. Openingen in spouwmuren kun je voorzien 
van een weringsplug (of muizenrooster), die de muur afsluit voor 
knaagdieren, maar de ventilatie intact Ia at. 

Niets eetbaars Iaten slingerenl 

Voedsel(resten) en dierenvoer trekken ratten aan. Een rattenplaag kun je 
voorkomen door geen afval op te hopen en afsluitbare afvalbakken te 
nemen. Als je voedsel en dierenvoer in je kelder, garage of schuur opslaat, 
kies dan voor knaagdierbestendige bakken. Maak dierenverblijven 
ontoegankelijk voor ratten en laat geen broodresten achter bij het voeren 
van vogels. Oak fruit dat van bomen afgevallen is, trekt ratten aan. In een 
schoon huis en opgeruimde tuin zal een rat minder snel nestelen. 
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Ratten vinden nestmateriaal en beschutting op rommelige plekken waar 
veel materia len liggen. Je tuin biedt minder beschutting voor ratten als je 
struiken langs de onderkant snoeit, haardhout slim opstapelt en zorgt dat 
er geen rommelligt langs gevels en schuurtjes. 

Wat magje zelf doen tegen ratten? 

Begin met bovenstaande maatregelen om ratten buiten de deur te 
houden. Als het al te laat is mag je op eigen terre in ratten bestrijden, 
maar gifgebruik is verboden (binnen en buiten). Bij onjuist gebruik worden 
ratten namelijk resistent tegen gif, en ook nuttige of beschermde dieren 
gaan deed. Sommige klemmen en vallen zijn wei toegestaan. Als je ratten 
in je huis of tuin hebt, kan je het beste bij een lokale winkel goede 
klemmen gaan halen voor de bestrijding, zodat de dieren niet nodeloos 
hoeven te lijden. Als lokaas kan je het beste pindakaas gebruiken. 

Samen in Sint Anthon is 

Kent u de website www.samensintanthonis.nl al? 
Een digitaal dorpsplein voor aile inwoners uit de hele gemeente. 
Deze website is in maart op initiatief van de gemeente Sint Anthon is en 
Sociom opgezet voor aile inwoners die hulp nodig hebben of hulp willen 
aanbieden tijdens de coronacrisis. 

De website voldoet oak aan de behoefte van vele inwoners en 
verenigingen en organisaties om op een centrale plek aile informatie die 
belangrijk of interessant is bij elkaar te Iaten komen. lnformatie over 
bijvoorbeeld actuele berichten uit onze gemeente, activiteiten (zeals een 
agenda die ze willen Iaten uitgroeien tot de agenda voor de hele 
gemeente), diensten op het gebied van welzijn & zorg maar ook oproepen 
van inwoners die op zoek zijn naar hulp of iets leuks te vertellen hebben. 

De initiatiefnemers zijn ook nog op zoek naar een buurtverbinder voor 
't Leker. Macht je iemand weten of heb je zelf interesse, kijk dan even op 
de site of neem contact op via contact@sameninsintanthonis.nl 
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Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

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

Diversen 

Bouwweekend 

We hebben overleg gehad met de jeugdcommlssle over het bouwweekend 
en ook de gemeente heeft met ons meegedacht. 
We hebben verschillende plannen gemaakt en daarbij de maatregelen die 
getroffen moeten worden op een rij gezet. 
Na a lies overwogen te hebben is besloten het bouwweekend niet door te 
Iaten gaan. 

We reallseren ons dat de klnderen al veel hebben moeten mlssen. 
We hadden graag, zoals altijd, met zijn allen weer prachtige bouwwerken 
will en realiseren om daarna gezamenlijk met zijn allen onder het genot van 
een kampvuur af te sluiten. Maar de verantwoordelijkheid is voor ons in 
deze tijd te groot. 

Tot volgend jaar! 
Hou vol en bltjf gezondl 

De jeugdcommissie 
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Kleutermiddag 

Het volgende bericht is voor aile kinderen die na de zomer in groep 1 of 2 
zitten of die in 2020 4 jaar worden. 

Halla kleuters van Ledeacker, 

Ook dit jaar will en we weer een leuke activiteit voor jullie organiseren. 
We zijn wat later met onze berichtgeving dan anders, maar gaan er 
vooralsnog vanuit dat de kleutermiddag door kan gaan. 
We blijven dit jaar gezellig in 't Leker en organiseren een speurtocht. 
Bij slecht weer wordt er voor een alternatief gezorgd. 
We sluiten de middag gezamenlijk af met het eten van frietjes. 

Wanneer: zaterdag 22 augustus 
Begintijd: 14.00 uur 
Eindtijd: 18.00 uur 

Jouw papa of mama kan jou opgeven bij iemand van de kleutercommissie 
of voor 10 augustus een appje sturen naar 06-53872425 (Monique vd. Ven) 

Groetjes van de kleutercommissie, 
Sabine Eerkens 
Monique van der Ven 
Mandie Geven 
Maike Megens 

Oud Uzer/oud papier 

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 oak 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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Vriiwillige Thuishulp 

Vanaf 16 maart heeft de Vrijwillige Thuishulp de dienstverlening 
opgeschort. lnmiddels zijn de coronaregels zodanig versoepeld dat een 
deel van de dienstverlening weer kan worden hervat binnen de gestelde 
regels. 
De Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst die werkt in aanvulling op de 
mantelzorg en op de hulp van familie en buren. Ze wordt bemand door 
vrijwilligers. Kwetsbare mensen die op korte termijn hulp nodig hebben en 
geen beroep kunnen doen op familie, buren of kennissen kunnen gebruik 
maken van hulp door vrijwilligers. Voor vervoer of begeleiding naar arts, 
ziekenhuis, therapie, boodschappen doen, voor aanwezigheidshulp als de 
mantelzorger er niet is, voor het vergezellen bij een wandeling of gezellig 
uitje of gewoon af en toe een bezoekje als mensen eenzaam zijn. 
In principe is hulp gratis. Aileen vervoer kost € 0,27 per kilometer. 
Blijft men binnen de bebouwde kom dan betaalt men € 2,00. 
Evenals eventuele parkeerkosten. 

Bereikbaarheid 

De Vrijwillige Thuishulp krijgt op 1 augustus een nieuw telefoonnummer, 
0485-820 993. U kunt bellen op werkdagen van 9.00- 11.30 uur. U geeft 
uw naam en telefoonnummer door en u wordt dezelfde dag teruggebeld 
door de contactpersoon van de Vrijwillige Thuishulp. Deze zoekt een 
vrijwilliger en regelt uw aanvraag. 
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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 3 september 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 26 augustus 2020.

Tennis- en Jeu de boulestoernooi 

Beste Lekerse mensen, 

AI veel gezellige dingen zijn noodgedwongen op de lange baan geschoven. 
En nu maken wij ook de aankondiging dat de jaarlijkse 11gesloten Lekerse 
Tennis- en Jeu de boules-kampioenschappen" dit jaar niet doorgaan. 
Fijn bericht voor degene die de wisselbekers in bezit hebben. We komen ze 
niet ophalen. Mogen nog een jaartje op de schouw blijven staan. 
We hebben wei gekeken of er mogelijkheden waren. Tennis mag en kan nu 
maar bij jeu de boules is het moeilijk, zeker als het gezelliger wordt, om de 
afstand van 1,5 meter aan te houden. Daarbij kunnen oak wij geen 2 
maanden vooruitkijken en hebben daarom de knoop maar doorgehakt en 
besloten alles af te gelasten. Jammer, maar helaas. 
Wij wensen dat iedereen deze periode goed doorkomt! 

Veel groeten, 
Gijs Verhoeven en Rinus Jacobs 

~ Activiteitenkalender lSW----
22 aug. kleutermiddag, aanvang 14.00 uur 
29 aug. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
26 sept. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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