
Jaargang 5, nummer 10 
Oktober ZOZO 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

De warme dagen zijn weer voorbij en de herfst is nu echt begonnen. 
In dlt blaadje leest u dat een aantal actlvttelten nlet doorgaan vanwege het 
dreigende Covid19-virus. Het aantal besmettingen loopt rap op en ook wij 
wonen in een regio die tot zorgelijk is uitgeroepen. 
Gedraag je verstandig en blijf gezondl 

Veelleesplezierl 

Redactie 't lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Op donderdag 17 september jl. werd er een klap met de hamer op 
gegeven. De projecten die waren ingediend door ledeacker voor het 
Dorps Ontwlkkelfng Plan (DOP} zljn goedgekeurd. Hlerdoor komt er een 
grote som geld vrij voor 2 ingediende projecten. 

Ten eerste 't Dorpshuus: 

Er is een plan ingediend om 't Dorpshuus te upgraden. 't Dorpshuus wordt 
intensief gebruikt door vele verenigingen en het een en ander is aan 
vervanging toe. 
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En ten tweede het voormalige schoolgebouw: 

Voor Ledeacker is het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van Ieven 
in het dorp. Zo is de afgelopen periode met succes ingezet op het 
behouden van de school met daarin ruimtes voor bedrijven. Bedrijven 
waar de inwoners van Ledeacker, maar oak de omliggende dorpen, baat bij 
hebben. Denk daarbij a an o.a. de Naaistudio, de Fysiotherapie en de 
Pedicure. Er is een plan om verder te gaan dan aileen het behouden van de 
huidige functie van de voormalige school. Dit kan door nu eenmalig te 
investeren in: 

Het aflossen van de resterende schuld op het vastgoed. 
De noodzakelijke investeringen doorvoeren welke verplicht zijn als 
verhuurder. 
Het aanleggen van een extra ruimte om de verhuuropbrengsten te 
verhogen. 

Bovengenoemde maatregelen zorgen ervoor dat de opbrengsten uit de 
verhuur van de oude school ingezet kunnen worden in een fonds voor 
Ledeacker. Het doel hiervan is dat we op deze manier een fonds creeren 
waar Ledeacker zelfstandig mee kan investeren in diverse 
leefbaarheidsinitiatieven die door de inwoners en verenigingen van 
Ledeacker kunnen worden ingediend. Beide projecten worden de 
komende tijd verder door de verschillende stuur- en werkgroepen 
uitgewerkt in goed overleg met belanghebbenden en de gemeente. 
Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor hard gemaakt. Wij als bestuur willen 
dan oak een ieder die zich hiervoor heeft ingezet bedanken. 

Jaarvergadering Dorpsvereniging 

Wij, als Dorpsvereniging, houden jaarlijks een jaarvergadering in het 
voorjaar om iedereen op de hoogte te stellen van wat we bereikt hebben 
en wat de plannen zijn. Vele commissies en vrijwilligers zetten zich jaarlijks 
in om allerlei projecten uit te werken en uit te voeren of activiteiten te 
organiseren. Tijdens de jaarvergadering worden aile projecten en 
ondernomen activiteiten benoemd. Dit jaar is a lies voor iedereen anders. 

2 



Zo ook voor ons. Corona gooide roet in het eten. Vele activiteiten zijn 
daardoor niet door gegaan. Zo ook onze jaarvergadering. Aanvankelijk 
wilden we het uitstellen naar het najaar, maar gezien de huidige 
omstandigheden lijkt het ens onmogelijk om een goede jaarvergadering te 
beleggen volgens de richtlijnen van het RIVM. Vandaar dat we besloten 
hebben om de jaarvergadering nogmaals uit te stellen. We hopen dat het 
volgend jaar wei door kan gaan. 

Verlichting fietspad 

Er is vanuit gemeente Boxmeer verlichting geplaatst langs het fietspad van 
Rijkevoort richting Ledeacker. Echter bij de afslag met de Sassekamp wordt 
het ineens donker. Daarom hebben wij bij de gemeente een verzoek 
ingediend om de verlichting langs het fietspad door te trekken tot in het 
dorp. Dit is door de gemeente afgewezen, omdat het niet binnen het beleid 
past. Wei komt er een Iicht mast bij de oversteekplaats ter hoogte van 
Vrijstraat 15, omdat dit tech wei een gevaarlijk punt is waar fietsers vaak 
over het hoofd gezien worden. Dit is ons toegezegd, maar het is aileen nog 
niet bekend wanneer de mast geplaatst wordt. 

N602 

Door het opschuiven van het werkvak tot a an het kruisingvlak met de 
Hoefstraat en Ledeackersestraat begon aannemer lnfrascoop op woensdag 
23 september a an de voorlaatste fase van de reconstructie van de 
Breestraat in Sint Anthon is. Als gevolg van deze stap worden er nieuwe 
omleidingen ingesteld voor zowel autoverkeer als voor leerlingen van de 
brede school. 
Terwijl het werkvak in de Breestraat richting Ledeacker opschuift tot a an de 
kruising, schuift de afzetting a an de achterzijde door tot voorbij de afslag 
Remmensberg. Het prettige gevolg hiervan is dat zowel de afslag naar de 
Henri Dunantstraat als die naar de Remmensberg op 23 september weer 
volledig zijn opengesteld. Ook autobedrijf/tankstation Van de Weem is 
vanuit het centrum volledig bereikbaar. Voor de brandweer is een tijdelijke 
uitrit gemaakt over de parkeerplaats van MFC Oelbroeck. 
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Nieuwe omleidingen 

In verband met de werkzaamheden wordt de Hoefstraat afgesloten voor 
doorgaand (auto)verkeer. Autoverkeer op de Breestraat met bestemming 
Ledeacker of Wanroij en omgekeerd, wordt geadviseerd om via de Peter 
Zuidstraat en Jutta van Nassaulaan om te rijden. Deze routing wordt met 
de bekende gele borden aangegeven. De projectorganisatie vraagt 
nadrukkelijk om hier met gepaste snelheid te rijden, omdat hier de brede 
school is gevestigd en ook veelleerlingen van de middelbare school deze 
route gebruiken. Speciaal voor kinderen die vanaf de westkant van Sint 
Anthon is (Zandseveld, Tiendhil, Hanenspoor) naar de brede school gaan, 
stelt de projectorganisatie vanaf 23 september een veilige loop- en 
fietsroute in. Deze gaat via de Hoefstraat, Bremheuvel, Henri Dunantstraat 
met een oversteek naar de Remmensberg. 
Naar verwachting geld en deze omleidingen de komende vijf we ken tot aan 
de herfstvakantie. In de herfstvakantie (vanaf 17 oktober) begint de 
aannemer a an het slotstuk van het karwei in Sint Anthon is, het 
kruisingsvlak van de Breestraat met de Hoefstraat en Ledeackersestraat. 
Op dat moment wordt de om Ieiding voor autoverkeer aangepast. 

Plan Boom 

Beste bewoner/gebruiker van het buitengebied in het Leker. 
Dit najaar kun je gratis een houtwal, vogelbosje of struweelhaag planten 
en zo meehelpen aan de vergroening van ons dorp. Je kunt daarvoor 
sa men met IVN De Maasvallei een aanvraag doen. Oat kan rechtstreeks via 
Hent Baltussen of via de Dorpsvereniging. Het plantmateriaal wordt 
beschikbaar gesteld maar het planten en beheren moet je zelf doen. 
Daarbij kunnen eventueel vrijwilligers uit het dorp of van het IVN worden 
ingeschakeld. 
Je kunt aileen meedoen met grond welke buiten de bebouwde kom ligt. 
Het is van belang snel in te schrijven, de voorraad plantmateriaal is 
weliswaar groot maar niet onbeperkt. 
Meer informatie via www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de
slag/informatie-voor-vrijwilligers/plantactie-door-vrijwilligers/ 
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lnformatiebijeenkomst 't Hofje en toekomstige 
(woningbouw)ontwikkeling Ledeacker 

Op de hoek van Den Dries en Den Akker in Ledeacker is de ontwikkeling 
van een woonhof in voorbereiding. Het bestemmingsplan daarvoor ligt 
momenteel ter lnzage. 
Tijdens een informatiebijeenkomst op 5 oktober 2020 informeert de 
ontwikkelaar van het plan, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., u over het 
plan. Daarnaast informeren wij u als gemeente over een alternatieve 
ontsluiting van deze wijk in combinatie met toekomstige 
woningbouwontwikkelingen. 
Vanwege het coronavirus hebben we de avond opgedeeld in 2 blokken 
(20.15- 21.00 uur/21.15- 22.00 uur). Daarnaast hebben we de keuze 
gemaakt om de avond te organiseren in MFC Oelbroeck. Daar kunnen we 
meer mensen op gepaste afstand ontvangen. 
Wilt u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig zijn, meldt u dan aan via 
aanmelden@sintanthonis.nl. Wij vragen u om zoveel mogelijk met een 
persoon per huishouden te komen. Op die manier krijgen meerdere 
huishoudens de kans om deel te nemen. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Allerzfelen/dodenherdenklng 

Ook dit jaar zal in Ledeacker de grafzegening plaatsvinden en wei op 
zondagmiddag 1 november om 14.00 uur. We hopen dat iedereen eraan 
wil meewerken om voor Allerzielen de graven netjes te maken. 
Ons kerkhof ziet er altijd heel verzorgd uit, maar rond Allerzielen is het 
echt een plaatjel Heel hartelljk dank aan de groep kerkhofschoffelaars die 
het hele jaar door ervoor zorgen dat ons kerkhof er keurig uitzietl 
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Uitnodiging informatieavond le Heilige Communie 

Parochie Maria Moeder van de Kerk 
Deelparochies Sint Anthon is, Ledeacker, Oploo, Oeffelt, Beugen, Wanroij, 
Landhorst, Rijkevoort, Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, 
Maashees, Groeningen 

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van de basisschool mee 
te Iaten doen aan de 1e Heilige Communie, nodigen wij uit voor een 
informatieavond op: 

1. woensdag 7 oktober van 20.00- 21.00 uur in het parochiecentrum 
Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthon is 
of 

2. donderdag 8 oktober van 20.00- 21.00 uur in de pastorie, 
Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt. 

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom. 

U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de activiteiten 
in de voorbereiding en u ontvangt het inschrijfformulier. De voorbereiding 
start in november en de 1e Heilige Communiemis vieren we in april 2021. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op een van deze avonden aanwezig 
te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen 
naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 -12.30 uur behalve 
donderdags) dan zenden wij u een formulier toe. Het inschrijfformulier 
kunt u uiterlijk vrijdag 16 oktober in leveren bij de communiewerkgroep 
ter plaatse of opsturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria 
Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthon is. 

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans 
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Uitnodiging Parochiebedevaart naar Kevelaer 
Zaterdag 10 oktober 2020 

Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de parochie Maria, Maeder van 
de Kerk op bedevaart naar Kevelaer. Kevelaer is al eeuwenlang een bekend 
Mariabedevaartsoord. AI sinds 1642 wordt er in deze plaats een 
wonderbaarlijk genadebeeld van de Maagd Maria vereerd. 
Dit genadebeeld staat bekend als de 'Consolatrix Afflictorum': 
de 'Troosteres der bedroefden'. Jong en oud van harte welkom! 

Programma: 

12.30 uur: 

13.30 uur: 

14.30 uur: 

14.45 uur: 

15.30 uur: 

17.00 uur: 

Kosten: 

Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer 
(carpoolen) of rechtstreeks rijden 
Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking 
BasilikastraBe 2 
Eucharistieviering in de Biechtkapel (ingang via pleintje 
links naast de Mariabasiliek) 
Bezoek genadebeeld in de Genadekapelle op de 
Kapellenplatz 
Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis, 
Kapellenplatz 35, Kevelaer 
Kruisweg in het Marien park of rozenkransgebed in de 
Biechtkapel voor degene die minder mobiel zijn 
Vertrek huiswaarts 

Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 7,00 euro, carpoolen 
verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u wat minder 
mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, laat dit dan 
weten. 

Aanmelden: V66r 3 oktober via pastoraal werkster Jantje Bax 
E-mail: bax@mmvdk.nl 
Tel.nr: 06- 30 51 76 29 
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Mondlcapje: Zorg dat u een mondkapje mee neemt vanwege de 
mondkapjesplicht waar de 1,5 meter afstand-regel niet 
hanteerbaar is. In de kerk en in het Priesterhuis zijn 
mondkapjes verpllcht als u z!ch verplaatst. Let op: een 
automobilist mag In Dultsland geen mondkapje dragen. 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.oo-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor drlngende boodschappen: 06-23887860 
Parochlecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Slnt Anthonls 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

Carnavalsvereniging de Hanen 

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 

De c:oronacrisis treft ons allemaal. Ook wij, als camavalsvereniging, 
ondervinden hier de gevolgen van. carnaval 2020.. 2021 gaat er anders 
ultzlen. Nog even en het Is weer de lle van de lle , maar komend 
camavalsseizoen zal de boeken ingaan als een camaval zonder nieuw 
Prinsenpaar. Wij zijn van mening dat we seen volwaardig en verantwoord 
programma kunnen bieden aan een nieuw prinsenpaar en aan de 
bezoekers van de carnavalsactlvltelten. Dlt betekent voor nu dat de 
camavalsactlvltelten tot januarl zljn ultgesteld en er geen Prlnsenbal en 
Prinsenreceptie zal gaan plaatsvinden. Natuurlijk kunnen we carnaval niet 
zomaar voorbij Iaten gaan en afhankelijk van hoe de ontwikkelingen 
rondom de corona maatregelen komende maanden zullen zljn, zullen wlj 
als verenlglng telkens weer bekijken of er alternatleve programma's 
moselijk zijn. Wij houden jullie op de hoogtel 

CYde Hanen 
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""o~ ------------K-B._o .. 
Op woensdag 7 oktober gaan we weer kienen in 't Dorpshuus, aanvang 
14.00 uur. Opgeven kan bij Will van Rooy, tel.nr. 0485-325927. 
Zondag 11 oktober 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 Rooy, tel.nr: 0485-325927. 
Woensdag 14 oktober willen we weer gaan wandelen. We vertrekken om 
9.00 uur blj 't Dorpshuus. Opgeven kan blj Harry Jozephs, tel.nr: 0485-
382828. BIJ slecht weer gaan we een week later. 

Diversen 

POLITIEBERICHT 

Wij zien de laatste tijd (weer) een toename van het aantal diefstallen van 
onder andere zitmaaiers en mini-loaders. 
Mocht u verdachte personen en/of voertuigen zien, geeft u dat dan door 
met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving. 
Heeft u vragen? U weet ons te vlnden. 
Hartelljk dank voor uw medewerklng. 

Met vrlendeiiJke groeten, 
Hans Ooms en Rachel Rongen 
Wljkagenten gemeente Slnt Anthonls 

Telefoon: 09()()-8844 (geen spoed) 
Email: wljkagent-slnt-anthonls.maas-en-leJigraaf@polltle.nl 

Heeft u met spoed polltle nodlg? Bel dan svp 112. 
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VPTZ: Hospice de Cocon en Thuis: er zijn voor de ander 

In hospice de Cocon teSt. Anthonis, maar ook bij mensen thuis in hetLand 
van Cuijk, begeleidt een team van betrokken en gedreven vrijwilligers 
mensen in de laatste fase van hun Ieven om menswaardig te sterven. De 
afkorting VPTZ staat voor vrijwilligers palliatieve terminale zorg. 

Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en begeleiding weer van 
start, en zijn vrijwilligers 'die er will en zijn voor de ander' meer dan 
welkom. 

Ondersteunende zorg door vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere mannen en 
vrouwen, die een luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen 
bieden. Zij hebben in hun begeleiding aandacht voor zowel de lichamelijke 
als geestelijke situatie van mensen die voor het afscheid van hun Ieven 
staan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften en 
wen sen van de gast of client en de directe naasten. 

Wat houdt het in? 
Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg, als aanvulling open in 
samenwerking met de mantelzorg en de professionele zorg. Bij directe zorg 
valt te denken aan het helpen bij de lichamelijke verzorging, sa men met de 
thuiszorg, of bij het eten en drinken, voorlezen, zorg voor de gastenkamer 
en wat huishoudelijke taken. 

Medische zorg 
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie. 
Voor de medische begeleiding blijft in principe de eigen huisarts 
verantwoordelijk. 

Aanmelden of vragen? 
Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op de website: 
www.vptzlandvancuijk.nl 
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Kwizzut 2020 gaat niet door 

Dinsdag 22 september j.l. heeft de Kwizzut-organisatie via een ingelaste 
'persconferentie' Iaten weten dat Kwizzut 2020 helaas niet doorgaat. 
En zoals gezegd: "Oat is niet leuk, maar wei noodzakelijk.'' 

Kwizzut staat voor gezelligheid, het samenzijn met een grote club 
vrienden, familie of buurt waarmee je strijdt om de befaamde Kwizzut
bokaal. Maar ook van een hoop reuring in huis of op locatie en de 
oplopende spanning of die strakke deadline gehaald gaat worden. 
Met als klap op de vuurpijl de prijsuitreiking in een volle sporthal met 
aansluitend een groot feest voor iedereen. 

De Kwizzut-organisatie zag in verband met de coronamaatregelen geen 
goede mogelijkheid dit te realiseren. Dit heeft hen dan ook tot deze 
beslissing doen komen. 

Om dit gat op 'Derde' kerstdag op te vullen kwam de organisatie nog met 
een alternatief: "Een van de doelen van Kwizzut is om mensen in beweging 
te brengen. Van daaruit zou ik zeggen ga een mooie wandeling maken. 
Ga eruit, trek de natuur in." Waar zij met deze boodschap precies op 
doelden is vooralsnog niet duidelijk. 

De organisatie wenst iedereen veel gezondheid toe en hoopt iedereen in 
2021 weer te mogen zien tijdens Kwizzut 20211 

'Persconferentie' gemist? Deze is terug te bekijken via de Facebook en 
lnstagram van Kwizzut Ledeacker Sint Anthon is. 
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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 5 november 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 28 oktober 2020.

Oud ijzer/oud papier 

ledere 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. 

~-------------------------A_c_t_iv.i.te.i.te_n_k_a_l_e_n_d __ er 

5 okt. informatiebijeenkomst •t Hofje, in MFC Oelbroeck 
7 okt. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
7 okt. informatieavond 1e Heilige Communie, 

10 okt. 
11 okt. 
14 okt. 
31 okt. 
1 nov. 
4 nov. 
8 nov. 

11 nov. 
28 nov. 

parochiecentrum Maria Maeder van de Kerk, 
aanvang 20.00 uur 
bedevaart naar Kevelaer 
gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
grafzegening, aanvang 14.00 uur 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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