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Jull ZOZ1 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Ook met het erg warme weer is er fHnk doorgewerkt aan onze Dorpsstraat. 
Gelukkig worden de laatste herstelwerkzaamheden nu uitgevoerd. 
Erg fijn ook voor de bewoners langs de omleidingsroute, want wat was het 
druk op de Stippentl 
Net als vorlg jaar zljn de coronaregels vanaf 26 junl fltnk versoepeld! 
Zelfs het mondkapje hoeft aileen nog op in het openbaarvervoer, omdat 
de anderhalve meter afstand daar niet haalbaar is. Ondertussen is het 
Nederlands elftal uitgeschakeld door de Tsjechen. Oat is jammer, maar het 
wordt toch nog een mooie sportzomer met eerst de Tour de France en 
daarna de Olympische Spelen. 
Vanaf deze plek wensen we iedereen fijne vakantieweken toe. Het maakt 
niet uit of je naar het buitenland gaat of toch in Nederland blijft. 
Geniet van een mooie zomerl 

Veelleesplezierl 
Redactie 't Lekers Nieuws 

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

't Leker groener 

Heeft ons bericht vorige maand je aan het denken gezet? Dan ben je niet 
de enige want er zijn al wat ideeen binnengekomen. Zelf hebben we een 
eerste globale scan gemaakt van het dorp en ook dat Ievert al wat op. 
Die scan zal nog veel uitgebreider worden na een gericht bezoek aan aile 
straten waarbij we ook de bewoners groentips geven als we kansen zien. 
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Effecten van groen 
Onder deze kop zullen we iedere maand in het kart een van de vele 
voordelen of nadelen van groen vermelden. 

Waarde van uw huis 
Wist u dat eenzelfde huis in een groene straat zomaar 6 tot 10% meer 
oplevert bij verkoop. Huizen nabij een natuurgebied kunnen zelfs tot 15% 
meer opleveren. 

Opbrengst 
Wat hebben we al? Deze idee en zijn nag niet getoetst op haalbaarheid. 
Ze zijn interessant genoeg om verder te bestuderen. 
1. Meer bomen in de ecologische verbindingszone langs de Tovense 

beek. 
2. Helaas is de conditie van een heleboel eiken bijvoorbeeld aan het 

onverharde deel van het Kerkveld en aan de verbindingsweg naar 
de Ledeackersestraat slecht door droogte. Vele bomen zijn al dood 
of bijna dood. Die bomen kunnen vervangen worden door nieuwe 
die beter tegen droogte kunnen 

3. Enkele bomen langs de smalle verbindingsweg tussen de Nullen en 
Ullingen 

4. Enkele berken toevoegen tussen weg en fietspad in de Vrijstraat 
op de rand van de bebouwde kom. 

5. Enkele bomen langs de Dorpsstraat tussen Ledeacker en 
Sint Anthon is. 

6. Een paar bomen langs het zandpad op de Hoef. 
7. lemand wil een sedum dak aanleggen en zoekt nag een tweede 

belangstellende om zo sa men voor subsidie in aanmerking te 
komen. 

Plan Boom 

Ook dit jaar is er weer gratis inheems 1 of 2-jarig plantgoed voor bewoners 
van het buitengebied voor de aanleg van minimaal SO strekkende meter 
struweelhaagl een vogelbosje van 100 m2 of een houtsingel van 100 m2. 
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Als je interesse hebt, neem dan contact op met Hent Baltussen 
(IVNdeMaasvallei@outlook.com). Weet je een geschikt terrein voor de 
aanplant van dit groen en is dat niet van jou maar bijvoorbeeld van de 
gemeente dan kun je dit ook doorgeven. Vorig jaar hebben we ruim 5000 
bomen geplant in onze gemeente en de gemeente Boxmeer. Wees er snel 
bij want op is op. 

Hondenpoep 

De laatste maanden wordt er veel hondenpoep in de woonwijken 
gevonden, op straat, op wandel paden en op het openbaar groen. 
Natuurlijk kan het voorkomen dat je hond het niet kan redden tot 
bijvoorbeeld de rand van de slootkant, maar daar zijn zakjes voor. 

Er spelen heel veel kinderen in de straat, op het groen, op het veldje, enz. 
en die letten niet constant op eventuele hondendrollen die daar liggen. 
Wanneer zij met hun schoenen met poep thuis komen en deze in de 
berging zetten, word je daar niet vrolijk van. 
Daarom vragen wij hondenbezitters om hun verantwoording te nemen, 
door de poep op te ruimen, zodat we weer door een schoon Ledeacker 
kunnen lopen. 
Bedankt namens aile hondenbezitters die de poep wei opruimen 

LVC net 

Enige jaren geleden heeft Lvcnet een campagne gehouden om zoveel 
mogelijk aanmeldingen voor glasvezelaansluitingen te verwerven. 
Hiermee was een clubactie mee gemoeid, waaraan verenigingen en 
stichtingen konden meedoen. Dankzij jullie aanmeldingen voor het 
glasvezelnet, mochten de verenigingen op 30 mei jl. een mooie cheque 
ophalen. De Dorpsvereniging, de KBO, Carnavalsvereniging de Hanen en 
toneelvereniging Kakelbond hebben een mooi bedrag ontvangen. 
Bedankt voor jullie aanmelding! 
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Jaarvergaderlng 

Ook dit voorjaar kon onze jaarvergadering niet doorgaan i.v.m. de 
coronamaatregelen. We zijn nu aan het kijken of we een jaarvergadering in 
het najaar kunnen houden. Hie rover later meer. 

Oproep actlvltelt feugd 

Enige tijd geleden hebben we een oproep geplaatst of er jongeren zijn die 
iets voor het dorp will en organiseren, een pubquiz of iets dergelijks. 
Jullie plannen zijn nog steeds welkom bij ons en wij kunnen jullie daarin 
ook ondersteunen. Dus heb je leuke ideeen? Mail ze naar 
secretariaat@hetleker.nl. 

Veld 5 oftewel Park de laan 

Het verfraaien van de entree van Sint Anthonis en Ledeacker komt 
dichterbij. Het ontwerp voor het park is afgerond. Vrijwilligers zijn gestart 
met het weghalen van de oude palen en prikkeldraad. Gepland wordt te 
starten met de aanleg vanaf 1 september zodat eind dit jaar de bomen 
geplant kunnen worden. Volgende keer een uitgebreide toelichting op 
deze mooie ontwikkeling. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

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 
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Diversen 

Zomerkamp 

Halle jongens en melsjes, 

We wlllen graag voor de zcmervakantle een kamp organlseren voor de 
huldlge grcepen 2 tot en met 7. Het kamp wlllen we hcuden van 
vrljdagavond 16 jull18.30 uur tot en met zondag 18 jull12.00 uur. 
Omdat het kamp al op korte termljn ls, wlllen we vragen voor 3 jull te 
reageren. Reageer altljd, wanneer je komt maar ook als je nlet komt. 
Graag reageren per mail. Het mailadres is 
jeugdkamp.ledeacker@hotmail.com. 
Hierbij ook het verzoek het mobiele nummer van de ouder(s} te vermelden 
zodat we jullie verder via Whats.App kunnen informeren. 
Vind je het als ouder leuk om mee te helpen, laat het ons dan ook via de 
mail weten. Verdere informatie volgt later. Mochten er eerder vragen zijn 
mail ons dan of neem contact op met een van de commissieleden. 

Totziensl 

Groetjes de jeugdcommissie, 
Eric Aben, Hanneke van de Heuvel, 
Suzanne van Asseldonk, Jarno Derks, 
Jeroen Janssen en Hilde Verhoeven 

Oud ilzer/oud paprer 

ledere laatste zaterdag van de maand kunt u vcor de m!ddag het 
cud IJzer en cud papler lnleveren blJ de oud-paplercontalner In Ledeacker. 
Grotere partljen ljzer kunnen wiJ cok blj u op komen halen. 
Hlervoor kunt u contact opnemen met Harrle 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 5 augustusi 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 28 juli 2021.

f\ ll Lief en Leed 
'0~-------

Geboren 

Op 2 juni is Vieve geboren. Vi eve is de dochter van Dianne Aben en 
Jels Toonen. Vieve woont met haar ouders op Den Akker 14. 

Janneke en Niek Hubers zijn ouders geworden van een dochter. 
Saar Hubers is op 25 juni geboren. Saar woont met haar ouders op 
Den BerkS. 

Overliidensbericht 

Op zaterdag 26 juni 2021 is Mevr. Mie van Ouuren-Jansen in 
verzorgingshuis Op 't Hoogveld in Sint Anthonis rustig ingeslapen. 
Mie overleed in de mooie leeftijd van 94 jaar. Wij wensen haar kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen. 

~ Activiteitenkalender 

~------

31 juli inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
28 aug. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
18 dec. lichtjestocht 
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