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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

De start van een nieuw jaar. 2021, een heel jaar voor ons waarin we hopen 
op mooie momenten, veel geluk en een goede gezondheid voor onze lezers. 
Ook een moment om sttl te staan blj het felt dat 't Lekers Nleuws het eerste 
lustrum viert. 5 jaar waarin weals redactie, Toos, Kitty en Angelique elke 
maand met toewijding en plezier toewerken naar de nieuwe uitgave. 
Natuurlijk staan we ook stil bij het gemis van redactie lid Han. 
Dank je wei Pedro, die het drukwerk voor zijn rekening neemt en natuurlijk 
hartelijk dank aan de bezorgers, die zorgen voor de verspreiding. 
Wij wensen u in het nieuwe jaar elke maand weer veelleesplezierl 

Redactie 't lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Wat een jaar was het. Een jaar dat ons altijd bij zal blijven. Een jaar dat 
corona om de hoek kwam kijken en vele slachtoffers maakte. Een jaar 
zonder feestjes, evenementen enz. Een jaar waar we niet dicht bij elkaar 
konden zijn en waar thuis werken de norm werd. 
Anderhalvemetersamenleving, thuisquarantaine, teststraten ... zomaar wat 
woorden die in 2020 overheersten. 
Hopelijk wordt het met "het" vaccin weer een beetje normaal. Nog even 
volhouden allemaal. Dan kunnen we in de loop van 2021 misschien wat 
meer ondernemen. 
Het bestuur wenst iedereen een heel gezond en normaal 2021 ! 
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Er is ook goed nieuws te melden. De modderbanden kunnen weer 
opgeborgen worden want de weg is weer open! Eindelijk, na maanden 
lang omrijden over buitenweggetjes die daar eigenlijk niet voor ingericht 
waren. Maar daar is nu een eind aan gekomen en wat is het mooi 
geworden. De complimenten voor iedereen die daar een steentje aan 
heeft bljgedragen. 
Helemaal klaar is het karwei nog niet, want zoals bekend wordt komend 
voorjaar de rijbaan in Wanroij hersteld. Ook in Sint Anthonis en Ledeacker 
zijn nog een aantal punten die afgewerkt moeten worden. Maar voor nu 
kunnen we weer "gewoonH naar St Tunnis. 

Oproep 

Zijn er jongeren die het leuk vinden om wat te organiseren, zoals een 
online pubquiz of iets dergelijks? 
Kom met je ideeen bij ons en wij kunnen eventueel middelen beschikbaar 
stellen om het mogelljk te maken. 
Mail als je leuke plannen hebt naar secretariaat@hetleker.nl 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.oo-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.ni 
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Carnavalsvereniging de Hanen 

Namens CV de Hanen iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaarl 
Hopelijk kunnen we in 2021 de corona crisis achter ons Iaten en het 
Hnormale" Ieven weer gaan oppakken. In het "'oude normaaiH zouden we 
nu weer gestart zljn met actlvltelten van het n!euwe carnavalsselzoen, 
maar helaas Is de realltelt nu anders ..... We zltten nog steeds midden In de 
tweede lockdown en zoals het er nu naar ultzlet zullen de maatregelen 
voorloplg nog nlet dusdanlg versoepeld worden dat we weer volop 
actlvltelten kunnen organlseren. Natuurlljk Iaten we carnaval nlet zomaar 
voorbiJ gaan en zullen wiJ als verenlglng kljken naar mogel!jke 
alternatleven. Zo heeft de krantencommlssle een jublleumcarnavalskrant 
In elkaar gezet van 22 jaar carnavalskrant. Dlt zal een andere krant zljn dan 
u gewend bent, maar wiJ verzekeren u dat het een zeer bljzondere edltle Is 
geworden! Ook zal er een alternatleve actlvltelt georganlseerd gaan 
worden, waar ledereen op elgen gelegenheld aan kan deelnemen en 
waarbiJ ons tradltlonele boodschappenpakket verloot wordt. Deze 
actlvltelt staat gepland voor zondag 14 februarl tljdens carnaval. 
Meer hlerover kunt u lezen In de jublleumcarnavalskrant, welke wlj blj u 
(coronaproof) zullen bezorgen op zaterdag 6 februaril 
Houd ook onze website in de gaten voor de laatst actuele informatiel 
Tevens willen we met carnaval ook een prijs verloten voor de meest 
origineel versierde woningl Meer info hierover ontvangt u in 't Lekers 
Nieuws van februari. Onze dan51arde sroepen hebben gelukkig tot de dag 
van de laatst verscherpte maatregelen kunnen trainen. Wij hopen dat dit 
snel weer opgepakt kan worden. Wij zullen dan ook bekijken op welke 
manier wij hen met camaval een (online) podium kunnen geven voor het 
uitvoeren van hun dans. 
Voor nu zullen we samen moeten volhoudenl 

Blijf gezondl 
Cl/de Hanen 



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 4 februari 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 27 januari 2021.

Diversen 

Huur kantoor/praktiikruimte 

Vanwege uitbreiding extra ruimte in Willem Christriaansschool 
(Dorpsstraat 33 Ledeacker) nodigen wij belangstellenden uit. Oppervlakte 
c.a. 25m2 gelegen in centrale hal. Internet faciliteiten beschikbaar. 
Kandidaten met maatschappelijke betrokkenheid (bv. kapsalon) genieten 
de voorkeur. Type overeenkomst: 5 jaar met optie voor 5 jaar. 
Belangstellenden kunnen zich mel den bij het secretariaat: 
len Deenen (mail: delu41@ziggo.nl). 

Namens bestuur voormalige basisschool Willem Christiaans 

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. 

~ Activiteitenkalender 

~----
30 
6 

14 
27 

jan. 
febr. 
febr. 
febr. 

inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
rondbrengen jubileumscarnavalskrant 
activiteit carnavalsvereniging 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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