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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

Een jaar gel eden - in het nummer van april 2020- schreven we: 
Wat kan het raar lopen in het Ieven ..... We hadden zo uitgekeken naar 
weer een nieuwe lentel Het coronavirus heeft ons land echter helemaal 
ontwricht!' Wie had kunnen vermoeden dat we ruim een jaar later met 
nog veel meer beperkingen moeten Ieven. Er mag slechts een persoon op 
bezoek komen en dan ook nog de avondklok! Maar de kans dat we straks 
samen van een mooie zomer kunnen genieten wordt gelukkig steeds 
groter! 

Veelleesplezier! 
Redactie 't lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Vanuit de Dorpsvereniging is deze maand weinig nieuws te melden. 
Corona beheerst nog steeds menig Ieven en we zijn nog erg beperkt in ons 
doen en Iaten. We zullen nog even vol moeten houden om terug te keren 
naar een 'normaalu Ieven. 
Houd dus vol; er komen betere tijden I Blijf vooral gezond I 

1 



Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Ziekenwerk&roep Ledeacker 

Wij, als Ziekenwerkgroep, waren gewend om met Pasen een bloemetje 
langs te brengen bij zieken1 ouderen en/of alleenstaanden. Helaas is het 
-net als vorig jaar- niet mogelijk om u te bezoeken. Wij wensen u ondanks 
de huidige bijzondere omstandigheden goede Paasdagenl 
De meeste ouderen hebben ondertussen een of zelfs al twee vaccinaties 
gehad. 
Het ziet er nu naar uit dat begin juli elke Nederlander boven de 18 jaar die 
dat wil1 zijn eerste prik heeft gehad. Voor ons betekent dit1 dat we rond de 
Ziekendag in september u in elk geval weer thuis kunnen bezoeken, 
wanneer de gezellige bijeenkomst in 't Dorpshuus nog niet door zou 
mogengaan. 
Blijf allemaal gezond ..... en tot ziens zodra het weer kan! 

Een warme groet van Diny, Maria~ Mieke~ Wilma en Toos 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.()()-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http://www .parochiemariamoedervandekerk.nl 
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Diversen 

Ook dit jaar Alternatieve 4-daagse vanuit Oploo 

De 4-daagse van Nljmegen Is ook dlt jaar vanwege corona afgeblazen, 
maar wandelaars die deze zomer toch een vlerdaagse wlllen lopen, 
kunnen deelnemen aan de Alternatleve 4-daagse met start- en elndpunt 
Oploo. Wie mee wil do en kan kiezen uit 30, 20 of 10 km per dag. 
Het initiatief voor deze 4-daagse komt van een aantal4-daagse wandelaars 
met behulp van de Stichting Graancirk.el Oploo, waar ook. het 
Avonturenpark, de Graancirk.elloop en de Graancirkelwandeling bij zijn 
ondergebracht. De initiatiefgroep kan bogen op ervaring, want toen vorig 
jaar de 4-daagse van Nijmegen uitviel, zette deze met succes een 
alternatieve 4-daagse op. Deelnemers krijgen gevarieerde routes 
voorgeschoteld, die hen door de greene omgeving van Oploo en zijn 
buurdorpen voeren. Elke dag wordt daarvoor een routebeschrijving 
aangereikt, terwijl daar waar nodig de route wordt bepijld. 

Drie afstanden 
Elke dag worden 3 afstanden uitgezet met pauzeplaatsen. De afstanden 
zullen ongeveer 10 - 20 en 30 km worden. De reguliere afstand van 30 km 
is uitgezet voor geoefende wandelaars, terwijl de routes met dag 
afstanden van 20 en 10 km geschikt zijn voor beginners en mensen die een 
kortere afstand prefereren. Er kan gestart worden vanaf 07.00 uur tot 
10.00 uur. 
De Altematleve 4-daagse wordt georganlseerd vanaf dlnsdag 20 tot en 
met vrijdag 23 jull, de week waarln de Nljmeegse 4-daagse ook gehouden 
zou worden. Begin- en elndpunt van de Altematleve 4-daagse Is Kofflehuls 
Ons Moe In Oploo. Op elke route zljn onderweg een of meer 
gelegenheden waar men onder het genot van een drankje kan rusten. 
lnschrljvlng Is mogelljk vanaf 1 junl. Oat kan via een link op de website van 
de stlchtlng Graanctrkel (www.graanclrkeloploo.nl). Voor meer tnformatle 
bel Plet Brulsten (06-23195493) of Henny Lenkens (06-13818526). 



Stichting Sint Anthon is HartVeilig (SAVE) 

Wat zou u doen als er iemand ineens in elkaar zakt en nergens meer op lijkt 
te reageren? Weet u dat door een cursus van 3 uur te volgen, u het Ieven 
van deze persoon zou kunnen redden? U geeft hem/haar met het snel 
starten van een reanimatie een overlevingskans van meer dan 25%1 
Een ding is zeker: als u geen reanimatie kan starten en de persoon 
afhankelijk wordt van een ambulance, dan is de kans op overleven minder 
dan 1%. De persoon die daar ligt zou zo maar uw familie, vriend of 
buurman kunnen zijn. Door eenmalig 3 uur vrije tijd in te leveren kunt u 
een mensenleven redden. Graag zien we u binnenkort bij een 

reanimatiecursus, dit kan oak met een groepUe) sa men of via een 
vereniging of club. 

Sinds onze oprichting in 2007 zijn er in onze gemeente al 9 mensenlevens 

gered dankzij reanimatie en AED gebruik door onze burgerhulpverleners. 

Het doel van SAVE is om de gemeente Sint Anthon is hartveilig(er) te maken 

en te houden door het 

aanbieden van reanimatie en AED cursussen. 
De AED en reanimatie (herhalings-)lessen -volgens de richtlijnen 
van de Nederlandse Reanimatieraad incl. certificaat- worden 
verzorgd tegen kostprijs. Zo kost een reanimatiecursus van 3 uur bij 
SAVE € 15,00 en een herhalingsles € 7,50. 

ACTIE: In 2021 is deze reanimatiecursus voor jeugdigen t/m 25 jaar 
uit de gemeente Sint Anthonis gratis (met dank aan de Rabo Clubkas) 

aanbieden van herhalingslessen waarin je in 1 uur je kennis opfrist, 
waarna de reanimatievaardigheid met behulp van een AED getraind 
wordt. 
Helaas kunnen we momentee/ vanwege de coronamaatrege/en 
geen reanimatie- en herhalings/essen aanbieden, we hopen dat deze 
op korte termijn hervat kunnen worden. 
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stimuleren en adviseren omtrent AED aanschaf 

op verzoek verzorgen van het AED onderhoud/controle in de 
gemeente, waarbij aileen de materiaalkosten doorberekend worden 

gratis plaatsen van de door verenigingen of particulieren nieuw 
aangeschafte AED's, incl. kastverwarming, verlichting en 
slotvoorzieningen 

Kijk eens op onze website www.sintanthonishartveilig.nl waar de AED's in 
uw buurt hangen. Ook veel andere informatie rondom AED en reanimatie 
kunt u daar vinden. Wij hebben ook een pagina op Face book en lnstagram. 

Laatste nieuws: Vanaf 1 maart kunnen AED eigenaars subsidie aanvragen 
via onze website bij aanschaf/vervanging van een AED, AED-kast en AED
accu, mits deze openbaar hangt en aangesloten is bij HartslagNu. Dit geldt 
voor aanschaf vanaf 1-1-2020. We zijn er trots op dat we dit sa men met de 
gemeente voor elkaar hebben gekregen. Onze gemeente is hiermee weer 
een stapje hartveiliger geworden. 

Voor vragen en/of aanmelden info@sintanthonishartveilig.nl 

Oud iizer/oud papier 

led ere laatste zaterdag van de maand kunt u voor de middag het 
cud ijzer en cud 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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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 6 mei 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 28 april 2021.

f\ ll Lief en Leed 
\:::::::)~---------

Overliidensbericht 

Op dinsdag 16 maart is Erik Peters in het Maasziekenhuis overleden. Hij 
mocht maar 57 jaar worden. Zijn afscheidsviering was op maandag 22 
maart in crematorium Boschhuizen in Venray. Wij wensen zijn vrouw Mia, 
zijn kinderen Lotte en Jorn en ook zijn vader en zussen vee I sterkte om dit 
grote verlies te kunnen dragen. 

~ Activiteitenkalender 
lSP]J------

24 april inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
29 mei inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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