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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. En wat voor een 
maand! Het weer vlel gelukklg mee, maar we hebben ons hart 
vastgehouden tijdens het eerste weekend na de invoering van de 
avondklok. Nu maar hopen dat iedereen snel ingeent wordt, zodat we 
geleidelijk aan allemaal meer vrijheid krijgen. Gelukkig gaan de basisschool 
en de kinderopvang vanaf volgende week weer open. Blijf aile 
coronaregels- ook tijdens de Hanenfoto-speurtocht- goed nalevenl 

Veelleesplezier! 

Redactie 't Lekers Nieuws 

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

Een avondklok .... wie had dat een jaar gel eden kunnen bedenken. 
Bijna een jaar houdt corona de gemoederen aardig bezig en nog zijn we er 
niet van af. We moeten nog even volhouden met z'n allen, ook al zal het 
soms nlet meevallen. Blljfvooral blnnen na 21.00 uur, de boa's zljn al 
gesignaleerd in 't Leker om te controleren of iedereen zich aan de 
avondklok houdt. 

In de nieuwsbrief van oktober hebben we het er al over gehad. 
Toen werden twee projecten van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
goedgekeurd. 
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lnmiddels is er een start gemaakt met het eerste project. 
De voormalige school. Er wordt een extra ruimte gecre!erd, zodat er meer 
huurinkomsten gegenereerd kunnen worden en er worden noodzakelijke 
voorzieningen aangebracht voor aile huurders. 
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Baltussen, 
Stukadoor Ronnie Rongen, lnstallatlebedrljf Sommers, Willems 
Schilderwerken, Marcel Arts (Electra), Stef Aben interieurbouw (Frame), 
Van Hulst Wonen en vele vrijwilligers die hiervoor de handen uit 
de mouwen steken. Bovendien mochten we het puin gratis bij Wouters 
brengen. In de komende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van 
dit project. 

Kabeltie leqen 

Voor degenen die zich afvragen waarom op verschillende plekken in de 
gemeente de weg opgebroken wordt ..... er wordt gewerkt aan de 
energietransitie. Vanaf half januari tot juni 2021 gaat Enexis Netbeheer het 
elektriciteitsnet uitbreiden. Dit doen ze omdat er meer transportcapaciteit 
nodig is t.b.v. een groot zonnepark aan de Nieuweweg in Westerbeek. 
Hlervoor wordt rulm 10 km mldden-spannlngskabel vanult Haps naar 
Oploo gelegd. Zo blijft de elektriciteitslevering in de omgeving 
betrouwbaar en veilig. 

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 

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 

Het Is alweer bljna zover: carnaval2021! Dltjaar echter met een hele 
andere belevlng! carnaval 2021, welke start op vrljdag 12 februarl zal de 
boeken In gaan als een bljzondere camaval die we door de huldlge 
omstandlgheden nlet gauw zullen vergeten. Daar waar we vorlg jaar nog 
volop camaval hebben kunnen vleren zal dat dltjaar helaas anders zljn! 

In de vorlge ultgave van 't Lekers Nleuws heeft u kunnen lezen dat wiJ als 
verenlglng een alternatleve actlvltelt voor u In petto hebben. 
Op zaterdag 6 februart zal de jublleum carnavalskrant (coronaproof} 
bezorgd worden. In deze krant zljn diverse wlnactles opgenomen waarblj 
leuke prijzen te winnen zijn, zoals boodschappenpakketten of vrijkaartjes 
voor de Bonte Avond voor volgend jaarl Ook zijn er prijzen voor de jeugdl 

Hierbij treft u ons programma aan: 

Zondy 14 februari: Hanenfoto- speurtocht 

De Hanenfoto·speurtocht door heel 't Leker kan op een zelf te bepalen 
moment worden ondernomen met de eigen gezinsleden, maar het leukste 
is om het op carnavalszondagmiddag 14 februari te doen. Dan is er de 
mogelijkheid om op het dorpsplein een tussenstop te maken, waar 
carnavalsvereniging De Hanen (onder voorbehoud) een coronaproof 
kraampje zal opstellen tussen 14.00 en 17.00 uur. Hier is dan gratis 
koffie/thee en nog wat lekkers af te halen. Helaas is het dan niet mogelijk 
om even gezellig te blijven hangen, want dat staan de Covid-19 
maatregelen niet toe. Met de Hanenfoto-speurtocht kunt u een 
boodschappenpakket t.w.v. € 50 winnenl Meer over deze activiteit kunt u 
lezen in de uitgave van onze jubileumcarnavalskrant. 



Verder verloten wij onder de dorpsbewoners van ons Hanenrijk een 
boodschappenpakket t.w.v. € 50 voor de leukst versierde woning. 
Het zou mooi zijn als hier zoveel mogelijk mensen a an meedoen! 
Het maakt ons dorp toch net even wat feestelijker en vrolijker in deze toch 
al moeilijke en rare tijd en zo kunnen we toch het carnavalsgevoel ervaren! 
Het zou hierbij leuk zijn als u tijdens de carnavalsdagen de lekerse vlag zou 
uithangen! 

Maandag 15 februari: inleverdatum prijsvragen 

Dit is de uiterlijke inleverdatum van de prijsvragen die u kunt vinden in 
onze jubileum carnavalskrant. De oplossingen van aile prijsvragen uit deze 
carnavalskrant kun je tot uiterlijk maandag 15 februari 12.00 uur in de 
brievenbus stoppen van Rody Kusters, Dorpsstraat 35, 5846 AB Ledeacker. 

Dinsdag 16 februari: uitslagen prijsvragen 

Tijdens een speciale livestream via de Facebook- en lnstagram pagina van 
CV De Hanen zullen de winnaars van aile prijsvragen uit deze krant worden 
bekendgemaakt. Oat geldt ook voor de prijswinnaar van een 
boodschappenmand ter waarde van € 50,- voor het mooist versierde 
carnavalshuis van het Hanenrijk. Dit zal beoordeeld worden door een jury 
bestaande uit het prinsenpaar, het boerenbruidspaar en de Jeugdprinses. 
Natuurlijk van vorig jaar. 
Bovenstaand programma is helemaal onder voorbehoud: de Covid-19 
maatregelen moeten dit a lies toe Iaten. Kijk voor de laatste actualiteiten op 
onze website www.dehanen.nl 

Alaaf Alaaf Alaaf! 
Carnavalsvereniging De Hanen 
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Diversen 

Sociom vraaat aandacht voor belanr van vrijwillicers 
en brengt glossy uit 
Aanhakend op campagne NOV 'Mensen maken Nederland' 

De samenleving verandert. De zorg van ouderen verschuift van 
professionals naar mantelzorgers. Van bejaardentehuizen naar Ianger thuis 
wonen. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De komende 
jaren groeit de groep senioren explosief en tegelijkertijd is er sprake van 
ont~roening. Daar bovenop komt nu de coronacrisis en steeds 
toenemende eenzaamheid onder iedere leeftijdscategorie. Hoe lean dit 
zorgvraagstuk worden aangepakt? Het antwoord: met de inzet van 
vrijwilligers. Vrijwillige inzet is iets voor iedereen, voor aile leeftijden en 
aile agenda's. En het Ievert ook de vrijwilliger zeker wat opl Oat brengt 
Sociom aan het Iicht door aan te sluiten bij de campagne 'Mensen Maken 
Neder1and' van het NOV en door het uitbrengen van een speciale Glossy. 

Professionele zorgmedewerkers kunnen samen niet meer tegemoetkomen 
aan de enorme hulpvraag van de maatschappij. Vrijwilligers kunnen hen 
ondersteunen. Samen kunnen we hulpvraag en -aanbod in kaart brengen, 
naar elkaar omkfjken, een praatje maken, elkaar helpen met klusjes In het 
huls of In de tuln, noem maar op. Stlchtlng Soclom- welzfjnsorganlsatfe In 
het Land van Cufjk en West Maas en Waal-houdt zlch bezlg met 
vr1jwllllgerslnzet. In het kader van het Nation ale Jaar van de Vrljwllllge 
lnzet wll ook zlj graag vrljwllllgers In het zonnetje zetten en 
vr1jwllllger.swerk extra onder de aandacht brengen. Dlt doet Soclom door 
een spec:fale Glossy ult te brengen, boordevol verhalen en handlge 
lnformatle. 
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De glossy 

Om zichtbaar te maken hoe leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk kan zijn, 
brengt Sociom eenmalig een magazine uit. Hierin staan interviews met 
doorgewinterde krachten, maar ook met eenmalige vrijwilligers. Verder 
is het tijdschrift gevuld met een interview met voetbalster Kika van Es, 
rubrieken zoals film- en boekentips, wist-je-dat ... , columns, een quiz en 
een winactie van de Boxmeerse Guido Weijers! Het tijdschrift komt begin 
dit jaar uit en zal een steentje bijdragen aan het beantwoorden van aile 
vragen die Ieven: het them a van deze week. 

Campagne 'Mensen Maken Nederland' van NOV 

Sociom heeft zich aangesloten bij het NOV en hun campagne 'Mensen 
Maken Nederland'. Deze week staat in het teken van vragen. Vragen die 
spelen bij, misschien wei, aspirant-vrijwilligers. Vragen die kunnen zorgen 
voor twijfels. 'Wat is de meerwaarde van vrijwilligerswerk?', 
'Vrijwilligerswerk, dat is toch meer iets voor gepensioneerden?' of 'wat 
Ievert mij dat dan op?' Misschien spelen er wei meer praktische vragen. 
'Ais ik vrijwilliger word, moet ik dan elke week aanwezig zijn? Heb ik daar 
wei tijd voor?' en 'hoe zit het met de verzekering?' Hele terechte vragen. 
En op die vragen, wil je natuurlijk antwoord. Lees daarom de glossy 6f ga 
naar www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. Sociom staat voor je klaar om die 
vragen te beantwoorden. 

OverSociom 

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf 
gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en 
Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal 
werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig 
en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.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~---------
Geboren 

Op 8 januari is Puck Weemen geboren. Puck is de dochter van 
Hans Weemen en Jessie Barten. Puck woont met haar ouders 
en haar broers Sam en Max aan Den Akker. 

Dankbetuicin& 

Met heel veel bewondering en respect voor haar kracht en 
doorzettingsvermogen is op 16 januari 2021 Rieky van den Berg
Schoenmakers overleden In de leeftljd van 68 jaar. 
Voor velen was ze beter bekend als juf Rieky. 
We hebben haar na een mooi afscheid te ruste gelegd op het kerkhof in 
Ledeacker. Namens Wim en de familie Schoen makers willen we iedereen 
bedanken voor de belangstelllng tfjdens haar ziekte en overlljden. 
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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 4 maart 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 24 februari 2021.

~ Activiteitenkalender lSW----
6 febr. 

14 febr. 
15 febr. 
16 febr. 
27 febr. 
27 maart 

rondbrengen jubileum carnavalskrant 
hanenfoto-speurtocht carnavalsveren iging 
inleveren oplossingen prijsvragen carnavalsvereniging 
bekend maken winnaars via livestream carnavalsvereniging 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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