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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

Wat kan het raar I open in het Ieven .... We had den zo uitgekeken naar weer 
een nieuwe lentel Het coronavirus heeft ons land echter helemaal 
ontwricht. Probeertoch maar een beetje te genieten van het zonnetje .... 
Hou je alstublieft aan de richtlijnen van het RIVM en Iaten we maar hopen 
dat we straks van een heerlijke zomer mogen genieten I 

Veelleesplezierl 
Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Coronavirus 

Het besluit om 't Dorpshuus te sluiten in verband met het COVID-19/ 
coronavirus kwam zondag 15 maart plotsklaps en natuurlijk niet van harte. 
Maar dit is vanuit overheidsbevel gekomen. Zie ook deze link: 
https://www.sintanthonis.nl/inwoners/informatie-coronavirus_ 42317/ 
De veelbelovende voorstellingen van Toneelvereniging Kakelbond zijn 
uitgesteld, geen kermis dit jaar, de I eden van KBO afdeling Ledeacker 
kunnen niet meer bij elkaar komen en vergaderingen of bijeenkomsten 
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gaan tot nader order niet meer door in 't Dorpshuus. We weten dat dit 
impact heeft op het verenigingsleven en de samenleving in het mooie 
Ledeacker. Het raakt iedereen. Maar we hopen op jullie begrip. 
Het zijn bijzondere tijden. Niemand van onze generatie heeft dit ooit 
meegemaakt. Niemand weet op dit moment hoe lang het gaat duren. 
Maar we vertrouwen erop dat hiermee de crisis goed wordt opgelost. 
Tot slot dit verzoek: let een beetje extra op elkaar deze tijd. En let een 
beetje op jullie naasten in de buurt of jullie omgeving. Soms kan dit met 
een kort telefoontje, een berichtje in de buurt-app of elkaar via social 
media te ondersteunen. Maar ook een gesprekje bij de voordeur of bij het 
uitlaten van de hond uitlaten is al erg fijn. 

't Leker Live 

Wij hop en natuurlijk dat op 1 juni de genom en maatregelen tegen het 
coronavirus opgeheven worden. Oat zou betekenen dat 't Leker Live op 
4 juli door zou kunnen gaan. Wij gaan in ieder geval door met de 
voorbereidingen zodat we - als we groen Iicht krijgen - er een enorm feest 
van kunnen maken met z'n allen. Daar is iedereen tegen die tijd wei weer 
aan toe. Houd ondertussen onze site in de gaten! www.leker-live.nl 

lets met boeren 

Helaas, ook de voorstellingen 'lets met boeren' gaan vanwege het 
coronavirus niet door. 

Gemeentehuis: Beperkingen vanwege coronavirus 

Heeft u gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan 
niet naar het gemeentehuis. Neem telefonisch contact met ons op en/of 
kijk op www.sintanthonis.nl naar de digitale mogelijkheden. De meest 
gevraagde digitale producten op de website zijn: 
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• Verhuizing doorgeven 
• Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen 
• Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) 
• Melding van een klein evenement 
• Omgevingsvergunning aanvragen 
• Sportaccommodaties en velden huren 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via (0485) 38 88 88. 
Uitgebreide en actuele informatie over het coronavirus vindt u op 
www.rivm.nl/coronavirus 

N602 

lnmiddels zijn de werkzaamheden aan de N602 hervat. Meer info over de 
werkzaamheden vind je op de site van de gemeente Sint Anthon is. 
Als lid van de branchevereniging van wegenbouwers neemt ook aannemer 
lnfrascoop -die maandag 16 maart jl. is begonnen met de reconstructie van 
de doorgaande weg in Sint Anthonis- zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het kader van de aanpak van het coronavirus. 
Aile maatregelen zijn erop gericht om de bedrijfscontinu"iteit te bergen en 
besmetting binnen de organisatie tegen te gaan. Conform de actuele 
aanwijzingen van RIVM wordt hygiene in acht genomen (handen wassen, 
afstand houden). Medewerkers die hoesten blijven thuis, vergaderingen 
zijn afgeblazen. 

Bericht van de gemeente 

Tussen aile nieuwsberichten sijpelen er gelukkig oak af en toe positieve 
verhalen door. Over een samenleving die hechter wordt, naar elkaar 
toegroeit en elkaar wil helpen. 
In aansluiting hierop verschijnt over enkele dagen via diverse kana len 
onderstaande berichtgeving die is bedoeld voor de inwoners van onze 
gemeente: 
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Hulp bieden of hulp vragen? Nieuw digitaal platform 
Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend 
dat inwoners a lies nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp 
nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? 
Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als 
ondernemer aangepaste diensten aan? Speciaal daarvoor is het platform 
www.samensintanthonis.nl opgericht. 

Grote betrokkenheid 
Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. 
Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van 
onze vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus Iaten 
we ook sa men proberen om juist deze doelgroep te ontzien. 

Digitaal platform 
We willen ook voorkomen dater een wildgroei aan initiatieven ontstaat of 
dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat onze 
inwoners elkaar weten te vinden. 
Met dit in het achterhoofd heeft de gemeente Sint Anthon is de website 
www.samensintanthonis.nl in het Ieven geroepen en komt er een centraal 
punt voor de hele gemeente. Deze website gaat binnen enkele dagen 
online. Vervolgens kan hier iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden 
om andere mensen te helpen. 
We realiseren ons dat niet iedereen digitaal vaardig is en dit platform weet 
te vinden. Daarom roe pen we ook de omgeving van hulpvragers en 
hulpbieders op om hen te helpen. Weet u dat uw buurvrouw geholpen is 
als iemand haar boodschappen doet? Plaats dan haar vraag op de website. 

Hulp nodig bij het plaatsen? 
Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het 
toch niet lukken, neem dan contact op met welzijnsorganisatie Sociom. 
Zij helpen u graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485-
700 500 of via de e-mail info@sociom.nl. 
Sa men zorgen we ervoor dat we op elkaar kunnen blijven rekenen en op 
elkaar blijven letten. 
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Sociom 

We zijn allemaal in de ban van het coronavirus. Op social media ontstaan 
diverse groepen om hulp aan te bieden aan kwetsbare medemensen. 
Dat is fijn om te zien! Met name alleenstaande ouderen kunnen nu in een 
sociaal isolement terecht komen omdat bezoekjes ook door familie 
afgeraden worden. 
Wat kunnen we samen wei doen? 
Burenhulp en mantelzorg geven mag! 
Hieronder staat een handige poster die je uit kunt printen en met je eigen 
naam en telefoonnummer in de brievenbus kunt doen bij 
(kwetsbare)mensen in je straat of buurt. 
Volg hierbij wei de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. https:/ /www.rivm.ni/ 

- Was je han den regelmatig 
- Wees terughoudedn met lichamelijk contact, zeker als het gaat om 

kwetsbare ouderen 
- Blijf thuis als je zelf verkouden of grieperig bent! 

Hulp aanbieden kan ook door iemand een luisterend oar aan te bieden 
door wat vaker te bell en! 
Laten we sa men goed voor elkaar zorgen, juist nu! 

Oproep 

Tenslotte een oproep aan de Lekerse commissies: wij willen graag in kaart 
brengen wie in welke commissie zit, zodat we dat goed op onze site 
kunnen vermelden en indien nodig we de juiste men sen benaderen. 
Graag even een berichtje per commissie naar 
secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl. Oak graag in de toekomst een 
berichtje bij wijzigingen binnen een commissie. Alvast bedankt. 
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KBO 
KBO 

In verband met het coronavirus kunnen de bijeenkomsten van de KBO 
helaas niet doorgaan. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Geen vierinsen t/m Pinksteren 

De bissc:hoppen hebben besloten om af te zien van aile publiekelijk 
toegankelijke kerkelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder vallen 
dus ook de stille missen op de weekdagen, zoals die tot dusver doorgang 
vonden. 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0o-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 
Parochlenleuws staat ook elke week In het Boxmeers Weekblad onder 
Kerkberichten. 
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TONEELVERENIG N G 
KAKELBOND 

Toneelvereniging Kakelbond 

De voorstellingen van Kakelbond en van de Kakelbondjes zijn vanwege het 
coronavirus geannuleerd tot nader bericht. 

Diversen 

Kermis in 't Lekerl 

Op 9 en 10 mei stond dit jaar de kermis op de planning. De attracties waren 
geregeld, een OJ geboekt om een leuk feestje te bouwen. Helaas gaat dit 
jaar een streep door de geplande kermis activiteiten. We hopen op een 
mooie editie in 2021. 

De Kermiscommissie 

Nieuwe AED in Ledeacker 

De buurt Quayweg, Toven (gedeelte), Hoenderstraat (gedeelte) en 
Ullingen hebben gezamenlijk een AED gekocht. Deze hangt op 
Hoenderstraat 13 (voorheen Ans en Adriaan Knapen) bij de oprit onder het 
kamerraam. De code krijg je als je je aanmeldt bij Hartslagnu.nl. 
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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 mei 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 april 2020.

Goede Doelen Actie 

Beste mensen, 

Zoals jullie wei begrepen zullen hebben gaat de Goede Doe len Actie 
voorlopig niet door ivm het coronavirus. 
Waarschijnlijk gaan we deze in september organiseren, maar daarover 
nemen we later een beslissing. 
Jammer, maar het is even niet anders. 

Werkgroep Goede Doelen Actie. 

Oud iizer 

ledere laatste zaterdag van de maand kunt u het oud ijzer inleveren bij de 
oud papiercontainer in Ledeacker. Grotere partijen ijzer kunnen wij ook bij 
u op komen halen. Hiervoor kunt contact opnemen met Harrie Jozephs, 
0485-382828 of Jos van Dommelen, 06-13604828 namens de KBO en 
De Hoenders. 

~ Activiteitenkalender l:i@J----
25 april inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
30 mei inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
4 juli 't Leker Live op het plein 
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