
Jaargang 5, nummer 11 
November ZOZO 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

De herfst is ondertussen al echt begonnen. De temperatuur is flink 
gedaald, we krijgen nu regelmatig een bui en de herfstbladeren liggen als 
een tapijt over wegen en pleinen. Het is heel vervelend dat half oktober de 
corona-maatregelen weer flink zijn opgeschaald, maar het kon niet anders. 
Dus ook nu weer het advies: Zorg goed voor jezelf en de anderl 
Houd je aan de regels! 

Veelleesplezier! 

Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Corona-update 13 oktober: Dorpshuus tljdelljk cesloten. 

We ontvangen altijd met veel plezier onze gebruikers in ons mooie 
Dorpshuus, maar we zijn ons er ook van bewust dat ieders gezondheid nu 
voorop staat. Om de verspreiding van het virus terug te dringen is het doel 
van de Rijksoverheid zo min mogelijk groepen te Iaten samenkomen en zo 
min mogelljk relsbeweglngen. Ons Dorpshuus Is klein maar fljn, maar met 
de huidige noodverordening en geldende maatregelen kunnen de reguliere 
activiteiten in ons Dorpshuus niet (naar behoren) plaatsvinden. Ook mogen 
we geen koffie, fris of andere consumpties verstrekken. Hierdoor hebben 
we als bestuur besloten de deuren van 't Dorpshuus tijdelijk te sluiten. 
Hiermee stellen we wellicht niet iedereen tevreden, maar we doen wei het 
maxi male om corona terug te dringen. 
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Uitzondering jeugdgroepen 
We hebben overleg gehad met de gemeente Sint Anthon is. 
Voor jeugdgroepen tot 13 jaar geldt er een uitzondering. We gaan enkel 
voor deze groep een uitzondering maken. Hierbij moet je den ken a an 
dansgroepen of jeugdtoneelactiviteiten. Uiteraard geldt voor deze groep: 
ontsmet je hand en bij binnenkomst met de hygiene-gel; houd 1,5 meter 
afstand en bij griep- of verkoudheidsklachten blijf je thuis. Ouders welke 
de jeugd voor een activiteit komen brengen of halen: zet de jeugd af voor 
de deur en blijf zelf buiten wachten. 

Voor aile andere groepen of verenigingen blijft 't Dorpshuus dicht. 
Dit doen we niet om elkaar te pesten, maar voor elkaars gezondheid. 

Duur maatregelen 
Deze maatregelen gelden sowieso tot 10 november 2020. Hierna moeten 
we opnieuw aanhoren wat Irma Sluis met de vertaling van de heren Rutte 
en DeJonge uit Den Haag gaat beslissen. 

Impact 
We beseffen heel goed dat dit invloed heeft op ieders sociale Ieven. 
ledereen werkt al zoveel mogelijk thuis. Bezoek bij familie of vrienden is al 
beperkt. Grote festiviteiten zoals Carnaval en Kermis gaan of gingen niet 
door. Even naar 't Dorpshuus voor een avondje met een vereniging ofvoor 
een vergadering zit er nu oak even niet in. Gezellig een biljartje of kaartje 
leggen kan oak niet. We hebben weinig keus, behalve dat iedereen zich zo 
goed als mogelijk aan de maatregelen houdt. 

Bijzondere tijd 
We hopen, net zoals iedereen, dat deze maatregelen slechts tijdelijk van 
aard zijn. Ondertussen: let een beetje extra goed op elkaar en blijf gezond: 
dan hopen we iedereen straks weer met betere tijden in 't Dorpshuus te 
mogen ontvangenl 
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Sinterklaas 

Helaas, gezien de huidige regelgeving random Covid-19 hebben we 
moeten besluiten dit jaar het Sinterklaasfeest in 't Dorpshuus niet door te 
Iaten gaan. 

Oproep 

Voor de 3 bomen bij de school is nieuwe feestverlichting besteld. Nu komt 
de verlichting niet vanzelf in de boom, dus zouden we graag wat hulp 
krijgen van enkele vrijwilligers om de verlichting in de bomen te hangen. 
Wie zou ons daarbij willen helpen op een zaterdag? 
We zien jullie aanmelding graag verschijnen op secretariaat@hetleker.nl 

Verbeterdebuurt 

De gemeente Sint Anthon is maakt gebruik van Verbeterdebuurt. 
Een website en app waarmee u heel gemakkelijk zaken in de open bare 
ruimte aanwijst die beter kunnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om smalle 
doorgangen, onbereikbare glasbakken, hoge drempels of de afwezigheid 
van een ringleiding. Er zijn allerlei zaken die het voor mensen met een 
beperking moeilijk maken om optimaal mee te kunnen draaien in onze 
samenleving. Maar de app wordt oak gebruikt voor het mel den van 
kapotte lantaarnpalen, illegaal gestort afval en losliggende stoeptegels enz. 

Dus geef het door aan de gemeente met Verbeterdebuurtl 
Kijk voor meer informatie op www.verbeterdebuurt.nl 

Bladmanden 

Er zijn in de gemeente Sint Anthon is bladmanden geplaatst. Hiermee kan 
enige overlast van bladeren (denk bijvoorbeeld a an glad de trottoirs) 
worden voorkomen. De bladmanden worden aileen geplaatst op plekken 
waar veel gemeentebomen staan. 
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Met nadruk verzoeken wij u ALLEEN BLAD in deze manden te deponeren 
en geen takken of snoeiafval. Wanneer dat wei gebeurt, wordt het 
leegmaken van de bladmanden erg lastig omdat de machine waarmee dit 
gebeurt verstopt raakt. Mocht een bladmand vol zitten dan kan het blad 
naast demand worden gedeponeerd. De zuigmachine leegt aileen de door 
de gemeente geplaatste bladmanden. 
De bladmanden worden wekelljks op vrtjdag geleegd. De eerste leglng Is 16 
oktober. De laatste leging is, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
gepland rond half december. 
De bladmanden worden op de volgende locaties geplaatst: 
Stippent bij het speelterreintje en Stippent nabij nr. 19 en 4la 

KBO 
KBO 

In verband met Corona zijn aile activiteiten stilgelegd in 't Dorpshuus. 
Zo gauw als er weer actlvltelten mogelljk zljn Iaten we dat weten. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

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.parochlemarlamoedervandekerk.nl 

4 



Carnavalsvereniging de Hanen 

Jeusdprinsenverkiezing 

Helaas zal er door de huidige omstandigheden nu ook geen 
Jeugdprinsenverkiezing plaatsvinden. Wij begrijpen dat dit zeer 
teleurstellend is voor de jeugd, echter zien wij met de genomen 
maatregelen geen goede mogelijkheid dit nu te O!'Baniseren. 
Aile c:arnavalsactlvltelten zljn voorloplg tot januarl ultgesteld. 
We zullen dan nader bekijken of er nog mogelijkheden zijn. 

We houden jullie op de hoogtel 

Carnavals Jubileum krantl 

Ondanks dat we nu met z' n allen in een rustiger vaarwater terecht zijn 
gekomen door de corona, gaat de werkgroep van de camavalskrant weer 
volop aan de slag. 
De camavalskrant heeft In 2021 een 22-Jarlgjub!leum en dat moet 
natuurlijk gevierd worden met een spec:iale jubileum editie I 
Onze werkJroep heeft alleuke ideeen verzameld om deze krant in elkaar 
te gaan zetten, maar daarbij kunnen wij jullie hulp nog goed gebruiken I 
lndlen jullle nog verhalen, foto's, berlchten e.d. hebben van afgelopen 22 
jaar carnavalskrant, of andere ludleke ldeel!n, mall deze dan naar 
c:arnavalskrant@hotmail.com. Dit mogen natuurlijk ook verhalen zijn van 
hoe carnaval er toen uitzag en gevierd werd (denk o.a. schoolcamaval, 
c:arnaval mis e.d.) Alles is welkoml Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk 
reactles!! (houdt er rekenlng mee dat mogelljk nlet alles geplaatst lean 
worden) 
Alvast bedanktl 

C.V. de Hanen 
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Diversen 

POLITIEBERICHTEN 

De donkere maanden zijn weer begonnen. Dat houdt in, dat de politie met 
het oog op de verkeersveiligheid intensiever op het voeren van 
fietsvertichting gaat controleren. Dus: Ia at je zien en voorlcom een boete 
van € 55,· (exc:l. € 9,· administratiekosten). 
Bij 12· tot 16-jarigen wordt het boetebedrag gehalveerd en naar boven 
afgerond op hele Euro's. 

PREVENTIEBERICHT 

WIJ zlen In de gemeente Slnt Anthon Is weer een IIchte stiJglng van het 
aantal wonlnglnbraken. Die vlnden verspreld plaats, zowelln de 
buftengebleden als In de woonkemen. 

WIJ wfllen u graag wat lnformatle geven om de kans op lnbraak enlgszlns te 
verklelnen. Heel veel tips kunt u overfgens ook op Internet vfnden. 
We noemen er enkele: 

zorg ervoor dat op verschlllende plekken, op verschlllende tfjden, 
bultenshuls maar vooral ook In huls (ook op de bovenverdfepfng} 
IIcht brandt als het donker Is. Gebrulk eventueel een schakelklok 
vertel vrienden dat je met vakantie gaat, zodat zij eventueel een 
oogje in het zeil kunnen houden en voor de post en plant en kunnen 
zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de gordijnen dicht te doen en 
's ochtends weer te openen. Laat zoveel mogelijk een bewoonde 
indruk. achter, alsof je gewoon thuis bent 
zorg voor goedgekeurd hang· en sluitwerk op ramen, 
(garase)deuren en eventuele lichtkoepels 
laat geen sleutels op sloten achter, ook niet aan de binnenzijde. 
Een inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur makkelijk 
open en 
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sluit altijd aile deuren en ramen, ook als je maar even weg gaat. 
Vergeet daarbij vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van 

een garage 
verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmatten en bloempotten 
zijn geen geheime plaatsen 

hang geen adreslabel a an je sleutel(bos). Wanneer je de sleutelbos 

verliest of als deze gestolen wordt, maak je het een inbreker wei 

erg makkelijk 

zorg dat je geen grote hoeveelheden cash geld in huis hebt 
als je een schuifpui hebt: plaats dan bijvoorbeeld een balkje aan de 
binnenkant op de rails tussen de deurpost en de schuifpui, dan kan 

de schuifpui niet zo makkelijk worden geopend 

sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse 

wijze te achterhalen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een 

vertrouwd iemand op je woning past op het moment van de 

afscheidsdienst 
zet ladders en klik01S binnen, zodat inklimmen wordt bemoeilijkt 

zet niet op social media dat je met vakantie gaat 

Tot slot: ziet u verdachte lieden en/of voertuigen in uw woonomgeving? 

Geef het dan aan ons door. 

Is er sprake van een heterdaadsituatie (u ziet bijvoorbeeld dat een 
inbraak plaatsvindt) bel dan altijd 112 en vermeld zoveel mogelijk details. 

Dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Ooms en Rachel Rongen 
Wijkagenten gemeente Sint Anthon is 

Telefoon: 0900-8844 (geen spoed) of 112 (bij spoed) 

Email: wijkagent-sint-anthonis.maas-en-leijgraaf@politie.nl 
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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. 

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

Overliidensbericht 

Op dtnsdag 13 oktober Is mevr. Marletje van Duljnhoven-Hurkens In de 
Cocon in Sint Anthonis overleden. Marietje -de oudste inwoner van 
Ledeacker- overleed in de mooie leeftijd van 97 jaar. Op zaterdag 17 
oktober was haar herdenklngsvlerlng In de aula van ultvaartcentrum 
Schrijen in Boxmeer. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind heel veel sterkte en weten, dat ze met dankbaarheid 
terugkijken op a lies wat Marietje voor hen betekend heeft. 

Op zondag 25 oktober is dhr. Cor van Dooren in het verzorgingshuis 
Op 't Hoogveld in Sint Anthon is overleden. Cor overleed in de leeftijd van 
85 jaar. Op zaterdag 31 oktober was de crematieplechtigheid in 
crematorium Boschhuizen in Venray. We blijven Cor herinneren als de 
vriendelijke man, die tegen iedereen 'Hallo' riep met zijn duim in de Iucht. 
We wensen zijn schoonzus Annie en verdere familie veel sterkte om dit 
verlies te kunnen dragen. 
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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 december 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 25 november 2020.

Geboren 

Op 15 oktober is Fijs Seppe de Jong geboren. Fijs is het broertje van Fie en 
de zoon van Josue de Jong en Sita Hobbelen. Hij woont sa men met zijn zus 
en ouders op de Stippent. 

Dankbetuiging 

Op 14 oktober waren wij 50 jaar getrouwd. We wisten dat we dit nu niet 
konden vieren i.v.m. de corona-beperkingen. We dachten dat niemand 
ervan wist en dat deze dag stil voorbij zou gaan. Tot de buren gingen 
versieren ... Het werd toch nog een bijzondere dag vol verrassingenl 
Hartelijk dank voor de mooie versiering, aile felicitaties, kaarten en 
bloemen! 

Jo en Toos Peeters 

~ Activiteitenkalender 

~------

28 nov. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
19 dec. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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