
Jaargang 5, nummer 9 
September ZOZO 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Wat was het weer verschrikkelijk puffen in augustus. Maar we hebben het 
doorstaan en gaan ondertussen weer gewoon naar school of naar het 
werk. Gewoon .... ? Echt niet, want het coronavirus ligt nog altijd op de loer. 
Ook voor de komende maanden blijft de anderhalve-meter-regel van 
kracht en wordt er gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. 
Lieve mensen: Hou vol en probeer je zo goed mogelijk aan de RIVM-regels 
te houdenl 

Veelleesplezier! 

Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

De zomer nadert zijn einde. Alles komt weer een beetje op gang. 
Vanuit het bestuur deze maand weinig te meld en. We pakken de draad 
weer op en gaan met frisse moed weer aan de slag. 

N602 

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de N602. De werkzaamheden aan 
de doorgaande weg in Sint Anthonis zijn inmiddels zover gevorderd dat 
sinds maandag 24 augustus de afslag Henri Dunantstraat is afgesloten. 
Om die reden is de bestaande omleiding aangepast; doorgaand verkeer 
kan via de Kolonel Silvertoplaan, Lepelstraat, Molenstraat en Hoefstraat 
verder in de Breestraat. 
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De nleuwe omleldlng via de Hoefstraat wordt aangegeven met de 
bekende gele borden. Ook zljn er extra borden geplaatst om 
automoblllsten te wljzen op de maxlmumsnelheld. De projectorganlsatle 
vraagt weggebrulkers de velllgheld In acht te nemen, dlt In verband met 
fletsende klnderen die slnds 24 augustus via de Hoefstraat naar 
Kind centrum Leander gaan. 

""o~ -----------•Ks.o .. 
We wlllen weer aan de slag, voor zover als het kan. 
Op woensdag 2 september gaan we weer gymen met Annie van Dlessen. 
We starten om 10.00 uur. U kunt zlch opgeven biJ Berry Aarts, 
tel.nr. 06·10780619 
We starten ook weer op 2 september met klenen. We beglnnen om 14.00 
uur in 't Dorpshuus. U kunt zich hiervoor opgeven bij Will van Roov, 
tel.nr: 06-12602167. 
Op zondag 13 september kunt u weer gezellig komen eten in 't Dorpshuus, 
we beginnen dan om 12.30 uur. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Will 
van Roov, tel.nr: 06-12602167. 
Donderdag 17 september is er weer een inloopmiddag, aanvang 14.00 uur 
in 't Dorpshuus. Opgeven hiervoor kan bij Berry Aarts, tel.nr. 06·10780619. 
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Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0o-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a1 5845 BK1 Sint Anthonis 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

Diversen 

Puber-uitie 

In navolging op de eerdere berichtgeving van de Jeugdcommissie en 
Kleutercommissie, hebben wij als Pubercommissie de organisatie van een 
puber-ultJe In beraad genomen. 
Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden wij het 
dragen van de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid te groot. 
Helaas heeft dit ons doen besluiten om voorlopig niets te organiseren. 
Blijf gezond en tot betere tijden I 

Groetjes, 
De Pubercommlssle 

Oud IJzer/oud papler 

led ere laatste zaterdag van de maand kunt u voor de middag het 
oud ljzer en oud papter lnleveren blj de oud-paplercontalner 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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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 1 oktober 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 23 september 2020.

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

Verhuisbericht 

Na jaren in het buitengebied van 't Leker te hebben gewoond, 
wonen we per 1 september op DenEs 12,5846 AP Ledeacker. 

Groetjes Stefan, Conny, Mathijs en regelmatig wat uitgevlogen kuikens. 

Geboren 

Op 12 juli is Stan van der Wijst geboren. 
Stan is de zoon van Caro van Haren en Niek van der Wijst. 
Stan woont met zijn ouders op Den Akker 7. 
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nov. 

Activiteitenkalender 

start gym KBO in 't Dorpshuus, aanvang 10.00 uur 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
grafzegening, aanvang 14.00 uur 
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