
Jaargang 5, nummer 12 
December ZOZO 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Dit is alweer het laatste nummer van Jaargang 51 Nog een paar weken 
volhouden en dan kunnen we weer zonder omleidingen met de auto naar 
Sint Anthon is. Ook in deze decembermaand zal a lies anders zijn. 
Het feest van Sinterklaas moeten we in zeer kleine kring vieren en wat zal 
er met Kerst en Oud op Nieuw weer mogelijk zijn? Blijf in elk geval gezond I 

Veelleesplezierl 

Redactie 't Lekers Nieuws 

~ _____________ o_o.rp.s_v_e_r_e_n.ig.in.g._'t_L_e_k_e_r 

't Dorpshuus weer aedeeltelijk open 

Goed nieuws. Er is nog steeds corona, maar toch is er groen Iicht om 
dorpshuizen weer open te stellen voor maximaal 30 personen. 
Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen mogen er maximaal 20 personen 
in 't Dorpshuus. Er mogen helaas nog geen consumpties geserveerd 
worden. 

Verlichting 

Heeft iemand al in het donker door het dorp gelopen? Dan is het vast 
opgevallen dater nleuwe verllchtlng In de bomen op het schoolpleln zit. 
Op zaterdag 21 november heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers 
ervoor gezorgd dat die in de bomen kwam te hangen. 
Dank je wei voor jullie inzet mannent Dankzij jullie is er weer een 
lichtpuntje in deze donkere tijden. 
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Afgelopen week is er ook feestverlichting aan de lantaarnpalen gehangen, 
zodat we tijdens de feestdagen mooi verlicht zijn. 

Sinterklaas 

Ondanks dat we geen sinterklaasviering in 't Dorpshuus hebben, is 
Sinterklaas de Lekerse kindjes niet vergeten. Hij heeft een persoonlijke 
boodschap voor de Lekerse kindjes opgenomen. Die boodschap is 
binnenkort te zien op de facebooksite van Dorpsvereniging 't Leker en 
www.hetleker.nl. Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest. 

Enquete gemeente Land van Cuijk 

Het is zoverl De kans voor aile inwoners van de toekomstige gemeente 
Land van Cuijk om mee te praten. Wat vind jij belangrijk in jouw dorp? 
En hoe wil je met de gemeente samenwerken om jouw ideeen te 
realiseren? Doe mee en laat het de toekomstige gemeente wetenl 
Ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl en vul de enquete in. 

't Leker Energie Neutraal 

De afgelopen jaren hebben we met de werkgroep 't Leker Energie Neutraal 
diverse acties gehouden. Destijds was er redelijk veel belangstelling voor 
een collectief zonnedak. Helaas is dit in de uitwerking gestrand, maar de 
werkgroep heeft haar contacten in onze gemeente en buurtdorpen hierbij 

behouden. 
Nu is er misschien een nieuwe mogelijkheid om een nieuw collectief op te 
richten in de gemeente. Niet aileen voor de inwoners uit Ledeacker, maar 
ook voor ge'interesseerden uit de dorpen Sint Anthon is, Westerbeek, 
Stevensbeek, Oploo en Wanroij. Het collectief waar we bij kunnen 
aansluiten wordt gerealiseerd in Stevensbeek. De zogenaamde 
postcoderoos maakt het voor de inwoners uit Ledeacker mogelijk hierbij 
a an te sluiten. En die is voor iedereen in Ledeacker geschikt: dus oak voor 
huurwoningen of 'verkeerd' liggende daken. Omdat de eerder genoemde 
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postcoderoos ideaal komt te liggen ten opzichte van de buurtdorpen, zijn 
er veel aansluitingen mogelijk, waardoor de uiteindelijke kostprijs wordt 
verlaagd en de persoonlijke investering sneller wordt terugverdiend. 
Vandaar opnieuw deze interessepeiling. Heb je interesse om in de 
toekomst in te tekenen voor collectieve zonnepanelen, laat het ons weten. 
Natuurlijk is dit a lies geheel vrijblijvend, zonder verplichtingen. 
Bij voldoende belangstelling gaan we opnieuw ons best doen om de 
gegadigden alsnog te helpen om het energiegebruik duurzaam te maken. 
Heeft dit bericht je interesse gewekt, mail dan je naam, ad res en een 
indicatie van het jaarverbruik voor elektriciteit door a an info@hetleker.nl 
en wij houden jullie via persoonlijke berichten op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Daarnaast brengen we je vrijblijvend in contact met het 
initiatief/cooperatie. Ook bij eventuele vragen kun je gerust contact met 
ens opnemen. 

Afspraak maken bij gemeente kost geen geld I 

Op allerlei legale en illegale manieren proberen mensen geld aan u te 
verdienen. Dus let altijd heel goed op! Er zijn oplichters die zeggen dat het 
maken van een afspraak bij de gemeente geld kost. Voor het maken van 
een afspraak wordt dan zomaar 20 euro in rekening gebracht. Of die 
afspraak daarna gemaakt wordt is ook niet eens zeker. U kunt de 
gemeente gewoon bellen voor een afspraak. Zender kosten. 
Vertrouwt u het niet? Bel dan even met de gemeente! Wij zijn bereikbaar 
op (0485} 38 88 88. 

Het eind is in zicht 

Het aftellen tot de slotdag van de werkzaamheden a an de N602 is 
begonnen. Volgens de planning zal de weg medic december weer kunnen 
worden opengesteld. De afgelopen we ken zijn in het laatste werkvak
tussen de brandweerkazerne en de komgrens met Ledeacker- het 
hemelwaterriool gelegd, de puinbaan (fundering) gemaakt en de 
opsluitbanden aan beide zijden van de rijbaan geplaatst. 
Kijk voor het laatste nieuws op www.sintanthonis.nl/n602 
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KBO 
KBO 

Peter van Duijnhoven, bestuurslid en penningmeester van de KBO Afdeling 
Ledeacker~ heeft gerulme tljd gel eden aangegeven zljn functle In het 
bestuur per maart 2021 te willen beeindigen. 

Daarom zijn wij naarstig op zoek naar een vervanger voor hem. 

Als u belangstelling heeft en geinteresseerd bent in lidmaatschap van het 
bestuur en met name de functie van penningmeester(es) kunt u zich voor 
lnformatle vervoegen blj de voorzltter van KBO afdellng Ledeacker 

Zijn contactgegevens zijn: 
Gerard van den Dobbelsteen 
Mgr. Bekkersstraat 1 
5846 AH Ledeacker 
Telefoon: 06-23929219 
Email: gvddobbelsteenpt@gmall.com 

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 13a1 5845 BK, Sint Anthonis 
http://www.parochlemarlamoedervandekerk.nl 
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Adventsactie 2020 - Delen smaakt naar meer 
Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo 

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk 
waarbij in de vier we ken voor Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt 
ingezameld voor men sen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne 
in het teken van voedselzekerheid. 

De parochie Maria, Maeder van de Kerk steunt dit jaar het project 1Akkers 
voor ontheemde gezinnen in DR Congo'. In het Masisi-gebied in de 
Democratische Republiek Congo Ieven 20.000 ontheemden die zijn 
gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. 
Wij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 
kinderen en jongeren uit 50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze 
gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en 
zaaigoed. De lokale parochie heeft daarvoor grand beschikbaar gesteld. 

De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop 
van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de 
gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers 
krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. 
Ze krijgen oak les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale 
markten goed kunnen verkopen. Ze werken onder Ieiding van een co mite 
van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en 
vreedzaam samenleven. 

U kunt dit project steunen door een gift over te maken op: 
NL211NGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie 
2020 parochie Maria Maeder van de Kerk St Anthon is. 
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze 
kerken te Sint Anthon is, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en 
Westerbeek. De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december. 
Alvast dank voor uw bijdrage. 
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Diversen 

Kinderwandelroute Sint Anthonis 

Kabouter Oele wfl ziJn dlerenvrfend}es ultnodr,en voor ziJn feestje. 
HIJ rs namellJic jarlgl Ga )e mee? 

Speclaal voor klnderen, maar mlnstens zo leuk veer volwassenen, leopt er 
nu een puzzel-wandeltocht door het dorp S!nt Anthon Is. Je krljgt aileen de 
cotsrd!naten van het beg!npunt ••• de rest meet je biJ elkaar puzzelen. 

De wandelroute start en elnd!gt op de Brink In Slnt Anthon is. Ga naar 
http://coerd.info/GC90PQ.I voor het verhaal en het eerste coOrdinaat. 
Plaats de cotsrdinaten in Google Maps om te navigeren. Het cijfer bij het 
vraagteken vind je steeds bij het volgende punt. Bekijk onze Facebook
pagina voor meer tips: https://www.facebook.com/Kinderwandelroute
Sint-Anthonis-105423454 707329/ 

Veel wandelplezierl 

Oud iizer/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. 
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f\ll Lief en Leed 
\0~---------
Geboren 

Op 27 oktober is Quin Voss geboren. 
Quin is de zoon van Nicky Schraven en Daan Voss. Quin woont samen met 
zijn ouders in de Mgr. Bekkersstraat. 

OVerll)densberlcht 

Op dinsdag 10 november is mevr. Annie van Dooren-van Hees in 
verzorgingshuis Op 't Hoogveld in Sint Anthonis overleden. Een paar dagen 
na de crematie van Cor is Annie heel ongelukkig gevallen op haar kamer. 
Deze val is haar fataal geworden. Annie overleed in de leeftijd van 88 jaar. 
Op maandag 16 november vond de crematieplechtigheid in besloten kring 
plaats. Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

Op zondag 15 november is dhr. Ad de Wit door een noodlottig 
motorongeval om het Ieven gekomen. Ad overleed in de leeftijd van 
64 jaar. Op maandag 23 november heeft het afschetd In besloten krlng 
plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte om dit plotselinge verlies te kunnen dragen. 

Op donderdag 19 november is mevr. Mien van Diessen-Schellekens in het 
Maasziekenhuis overleden. Mien overleed op de gezegende leeftijd van 
95 jaar. Op dinsdag 24 november om 14.00 uur was haar mooie 
uitvaanviering in de kerk van Sint Anthon is. Hierna is Mien bij haar man 
Jan begraven op ons kerkhof. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte om dit toch nog onverwachte afscheid 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 7 januari 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 30 december 2020.

Dankbetuiging 

Wij, als kinderen en kleinkinderen, willen jullie bedanken voor aile lieve 
kaartjes, woorden, bezoekjes en bloemen die wij mochten ontvangen bij 
het onverwachte overlijden van ons mam I oma Mien van Diessen
Schellekens op 19 november. Het deed ons geed. 

~ Activiteitenkalender lSW----
19 dec. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
30 jan. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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