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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Voorgaande jaren was de meimaand de startmaand van allerlei 
buitenactiviteiten. Helaas zijn aile evenementen tot 1 september van dit 
jaar verboden. Gelukklg mogen de bastsschool-klnderen na de metvakantle 
weer gedeeltelijk naar school en gaan sporten. Ook de pubers hebben wat 
meer vrijheid gekregen. We moeten sa men proberen het coronavirus in te 
dammen. Blijf je alstublieft houden aan de richtlijnen van het RIVM en 
Iaten we hopen, dater na 20 mei iets meer ruimte komt om samen van het 
heerlijke weer te genieten I 

Veelleesplezier! 
Redactie 't lekers Nieuws 

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

Corona 

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. lnmiddels zijn aile 
evenementen voor de zomer afgelast. ledereen snakt er weer naar om 
gezellig uit eten te gaan of gewoon na een wandeling op een terrasje te 
gaan zltten. Dlngen die eerst zo gewoon leken, zljn nu heel bljzonder. 
En wat kunnen we met de zomervakantie? Een tripje naar het buitenland 
lijkt er nog niet in te zitten. Vakantie in eigen land of misschien wei 
gewoon in de eigen achtertuin. Het Leker is tenslotte zo gek nog niet. 
Wat het ook gaat worden .... hou nog even vol, help elkaar en blijf vooral 
gezondl 
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't Leker Live 

Op facebook en op onze site hadden we het al eerder aangekondigd. 
Omdat het voor ons niet goed voelde om door te gaan met de organisatie 
voor dit jaar hebben we 't Leker live verplaatst naar 3 juli 2021. 
En achteraf gezien maar goed ook. Vorig week kreeg heel Nederland te 
horen dat er tot 1 september geen evenementen plaats mogen vinden. 
Met onze vooruitziende blik zijn we in de weer gegaan en hebben we het 
volledige programma een jaar weten op te schuiven. Hopelijk mogen we 
jullie volgend jaar verwelkomen. 

Help de wilde biien in Sint Anthonis! 

AI drie jaar op rij is door Universiteit Wageningen het effect gemeten van 
de ingrepen die gemeente Sint Anthon is doet om de begroeiing in 
bermen aan te Iaten sluiten op de behoefte van de wilde bijen en andere 
bestuivers. En dat effect blijkt positief te zijn. Universiteit Wageningen 
gaat dan ook door met haar onderzoeken op dat gebied. 

Wil jij ook meehelpen om de wilde bijen in Sint Anthon is te steunen? 
Vraag dan een gratis zakje meerjarig bijenmengsel aan door een mailtje 
te sturen naar communicatie@sintanthonis.nl 

Nogmaals 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan om de leden van de 
Lekerse commissies in kaart te brengen. Helaas waren er even wat 
problemen met het mailadres, waardoor er enige tijd geen berichten 
ontvangen zijn. Daarom nogmaals de oproep. Graag even een berichtje 
per commissie naar secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl. 

Ook graag in de toekomst een berichtje bij wijzigingen binnen een 
commissie. Alvast bedankt. 
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$t__ ___ P_a_r_o_c_h_ie_M_a.ri.a.·M_o_e_d_e_r_-v_a_n_d_e_K_e_r_k 

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 13a, 5845 BK, Sint Anthonis 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

In deze meimaand- vanwege corona- g~~n Rozenhoedje in onze kapel! 

Diversen 

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. 

f\11 Lief en Leed 
\0~---------
Overlijdensbericht 

Op zondag 12 april is mevr. Diana van Loon-Nijs in het ziekenhuis in 
Nijmegen overleden in de leeftijd van 60 jaar. Zij woonde met haar man 
Carlo op Stippent 25. Wij wensen carlo en hun kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe. 
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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 juni 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 27 mei 2020.

Verhuisbericht 

Na ruim 81 jaar met veel plezier te hebben gewoond in de Vrijstraat in 
't leker ben ik verhuisd. Vanaf 4 mei woon ik in Boxmeer, 
Prinses Margrietstraat 10, 5831 EX. 
Mijn telefoonnummer blijft 0485-381594 

Groeten en wellicht tot ziens, Harry Baltussen 

Onverwacht snel zijn we op 24 april verhuisd naar Zorgcentrum 
Op 't Hoogveld. We hopen hier sa men een mooie tijd te hebbenl 
Voorlopig mogen we geen bezoek ontvangen maar als alles weer bij het 
oude is, wees welkoml Ons nieuwe adres is: 
Zorgcentrum Op 't Hoogveld, Paulusstraat 1, Afd. 't Veld Kamernr. 224 
5845 DZ, Sint Anthonis. Ons telefoonnummer blijft 0485-381603 

Heel veel groetjes en blijf gezond, Jan en Nel Baltussen-Gruntjes 

Vanaf woensdag 8 april is het nieuwe adres van mevrouw 
Riek Baltussen-Jansen: 
Weijersteate 1, afdeling 2 kamer 109, 5831 ZZ, Boxmeer. 
Haar telefoonnummer is 0485-383714 

~ Activiteitenkalender lSW----
30 mei inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
27 juni inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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