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't Lekers Nieuws
Beste Lekerse mensen,

Ondertussen is de klok weer teruggezet en daarmee is de wintertijd
begonnen. Denk er zeker als voetganger aan om 's avonds duidelijk
zichtbaar de straat op te gaan. In dit nummer lees je dat er weer diverse
activiteiten worden opgestart, maar knoop goed in je oren dat corona echt
niet voorbij is. Blijf je zeker in de koude maanden heel goed houden aan
a I le voorschriften. Alleen dan is er kans op gezellige
carnavalsbijeenkomsten of een fijn sinterklaasfeest!

Veel leesplezier!
Redactie 't Lekers Nieuws

Dorpsvereniging *t Leker

Sinterklaas

Na afwezigheid van een jaar organiseren we dit jaar weer een
sinterklaasfeest. En wel op zondag 21 november aanstaande.
Om 15.00 uur zijn jullie welkom op de "pyjama party" van Sinterklaas in
't Dorpshuus. De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Houd onze pagina op facebook in de gaten voor het laatste nieuws.
Neem wel een geldige QR code mee (voor iedereen vanaf 13 jaar) want er
wordt op gecontroleerd.

Jaarvergadering

Op vrijdagavond 25 maart 2022 willen wij onze jaarvergadering houden.
Na een uitstel van 2 jaar hopen we dat deze nu echt door kan gaan.
De vergadering begint om 20.00 uur. Dus zet dit alvast in je agenda.
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Bankje

Binnenkort wordt op het plein voor de voormalige school een nieuwe bank
geplaatst. Het wordt een hele bijzondere bank. Een zogenaamd
"herdenkingsbankje". Dit bankje wordt geschonken door de gemeente Sint
Anthonis als afscheid van de gemeente.

Halloween

Op 31 oktober jl. is er weer een Halloween tocht georganiseerd door een
aantal enthousiaste vrijwilligers. Na het verzamelen bij ' t  Dorpshuus
mochten de kinderen langs de (versierde) huizen om daar hun zakken te
vullen met lekkernijen.

KBO
K B O

Op woensdag 10 november gaan we wandelen, we starten op 9.00 uur bij
’t Dorpshuus. Zondag 14 november kunt u weer gezellig komen eten in
't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur.
De maandelijkse inloopmiddag is op 18 november, aanvang 14.00 uur in
' t  Dorpshuus. Op woensdag 1 december kunt u komen kienen, aanvang
14.00 uur in ' t  Dorpshuus en op 8 december vertrekken we weer om 9.00
uur voor een wandeling. Vrijdag 10 december is onze jaarlijkse
kerstviering. 12 December bent u weer welkom om gezamenlijk te eten,
aanvang 12.30 uur en op 16 december is de volgende inloopmiddag.

OPROEP!!!!!!

KBO-Ledeacker is op zoek naar nieuwe leden.
ledereen vanaf 50 jaar kan lid worden (jonger mag natuurlijk ook).
Wij bieden op dit moment vooral overdag activiteiten aan aan onze leden.
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We gaan o.a. fietsen, wandelen, kaarten, biljarten, kienen, eten, gymen en
er is een keer per maand een gezellige inloopmiddag.
We willen ook in de avonduren activiteiten aanbieden en vragen aan ju Hie
wat we kunnen bieden. Graag horen we van jullie waar de interesses
liggen of welke activiteit we kunnen organiseren.
Heb je vragen of wil je je aanmelden als lid, bel dan naar:
Petra Berio 06-55890893
Berry Aarts 0485-382418

Parochie Maria Moeder van de Kerk

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.00-12.30 uur behalve donderdags)
Voor dringende boodschappen: 06-23887860
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Carnavalsvereniging de Hanen

Jeugdprins en  Jeugdprinsesverkiezing

Aanstaande zondag 7 november zullen we de nieuwe Jeugdprins en
Jeugdprinses van CV de Hanen gaan loten uit de kandidaten die zich
daarvoor hebben aangemeld. Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk
kinderen en hun ouders, opa's en oma's uit Ledeacker bij deze loting
aanwezig zijn. ledereen is hiervoor van harte uitgenodigd!
Aanvang: 15.00 uur in ' t  Dorpshuus.
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A.s. zaterdag 13 november is weer ons jaarlijks Prinsenbal. We zullen
afscheid gaan nemen van Prins Rudy d 'n  le  en zijn Prinses Hilde en van het
Boerenbruidspaar Stefan en Conny.
Het belooft een spannende en gezellige avond te worden. Er zal deze
avond een quiz gespeeld worden, waarmee verschillende mooie prijzen te
winnen zijn! De vragen zijn heel divers en er kan meegespeeld worden
door middel van een smartphone. Ook zullen er tips gegeven worden voor
ons nieuwe Boerenbruidspaar en Prinsenpaar.
ledereen is van harte welkom en we hopen dus ook op een grote opkomst!

Deze avond zullen we aan u de kakelverse heersers van CV de Hanen voor
het Carnavalsjaar 2021/2022 gaan onthullen. Ben u benieuwd?
Kom gezellig mee doen en maak kans op mooie prijzen!
Let op! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de aanvangstijd
gewijzigd! Aanvang: 19.30 uur in 't Dorpshuus!
(In ' t  Dorpshuus zullen de geldende coronaregels gevolgd worden. Dit
houdt in dat er toegangscontrole zal plaatsvinden middels QR code en ID).

De volgende tips zijn al bekend:

Prinsenpaar:
Tip 1: Sportief
Tip 2: Als ze er niet zijn dan mis je ze pas

Boerenbruidspaar:
Tip 1: zijn sportief
Tip 2: van oorsprong geen Lekerse

Nieuwsgierig? Kijk voor t ip  3 op onze website: www.dehanen.nl
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Prinsenreceptie en Jeugdreceptie

Zaterdagavond 4 december a.s. wordt u door CV de Hanen in de
gelegenheid gesteld om het nieuwe Prinsenpaar en Jeugdprins en
Jeugdprinses van CV de Hanen te komen feliciteren.
Aanvang: 19.30 uur in 't Dorpshuus. (In ' t  Dorpshuus zullen de geldende
coronaregels gevolgd worden. Dit houdt in dat er toegangscontrole zal
plaatsvinden middels QR code en ID).

Om alvast op de carnavalsactiviteiten voor 2022 vooruit te lopen, kunt u
zich opgeven voor een optreden op de Bonte Avond van CV de Hanen op
19 februari 2022.
Heb je interesse, geef je dan alvast op via cvdehanen@hotmail.com.
Kijk voor ons volledige carnavalsprogramma of het laatste nieuws op
www.dehanen.nl

Graag tot ziens bij onze activiteiten!
CV de Hanen

Diversen

Kwizzut gaat er dit jaar voor!

Ledeacker en Sint Tunnis hebben het een jaartje zonder moeten doen,
maar dit jaar gelooft de organisatie er toch echt in: Kwizzut 2021 gaat
door! In het diepste geheim zijn zij al maanden bezig met de
voorbereidingen.
Naast de bekende 'grote' variant van Kwizzut 2021, komt er dit jaar ook
een variant speciaal voor kleinere groepen. Een kleinere kwis waarmee het
ook de kleinere groepen lukt om op tijd het kwisboekje voiledig en wel in
te leveren. Later wordt bekendgemaakt hoe dit precies zal werken.
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Wist je dat de inschrijvingen al geopend zijn? Zowel grote als kleine
groepen kunnen zich al inschrijven via de website van Kwizzut:
www.kwizzut.nu.
Schrijf dus allemaal in je agenda:

27 december Kwizzut
15 januari feestavond met prijsuitreiking

Tot dan!

Sint Maarten

Kom je op 7 november Sint Maarten vieren?

Volgens de verhalen gaf de guile Sint Maarten bijna al zijn spullen aan de
armen. Zelfs zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan een
bedelaar te schenken. We herdenken dit mooie gebaar jaarlijks op 11
november. Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs de deuren
met lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen.
Tegenwoordig doen kinderen dat voor de lol.

En dat willen we dit jaar ook weer doen!
Voor a I le kinderen uit Ledeacker en Sint Anthonis organiseert de
Ouderraad van school op zondag 7 november van 18.00 tot 19.00 uur het
Sint Maarten-feest. We maken gebruik van de kerk in Sint Anthonis omdat
die ruim genoeg is om al le kinderen met ouders te ontvangen.
Breng je een (zelfgemaakte) lampion mee? En oefen vooraf de liedjes
'abcdefg', '11 november is de dag' en 'ik loop hier met mijn lantaarn'.
We lopen een optocht door het donker over de Brink! Na afloop is er
warme chocolademelk met iets lekkers.

We willen de kerk versieren met mooie tekeningen. Op school kreeg iedere
leerling de tekening mee naar huis. Zit je nog niet (of niet meer) op school,
dan ligt de tekening klaar bij supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis. Lever
hem voor 6 november in op school of stop hem in de doos bij Jan Linders
(bij binnenkomst aan de linkerkant).
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Vrijwillige Thuishulp, ook voor U

De stichting Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst die werkt in de hele
Gemeente Sint Anthonis als aanvulling op de hulp van mantelzorger,
familie of buren.

Voor wie is het bestemd?
Vooral voor kwetsbare mensen die niet zo snel hulp kunnen vragen in hun
omgeving. Bijvoorbeeld als er weinig familie is en buren of kennissen niet
beschikbaar zijn.

Wat doen vrij wi 1 1 igers voor u?
Vervoer en/of begeleiden naar arts, ziekenhuis of therapie.
Vervoer naar sociale contacten als ander vervoer niet mogelijk is.
Medicijnen afhalen, begeleiden bij boodschappen doen.
Incidenteel een zieke gezelschap houden bij afwezigheid van de
mantelzorger.
Vergezellen/begeleiden bij een uitstapje.

Kosten.
Al le hulp is gratis. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de auto betaalt u
een bijdrage in de kosten. Tot 31 december is dat nog € 0,27 per kilometer
vanaf het vertrekpunt van de vrijwil liger naar de bestemming en weer
terug. Vanaf 1 januari 2022 wordt de kilometervergoeding verhoogd.

Contact.
Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur via nummer: 0485-
820 993. U geeft uiw naam en telefoonnummer door en u wordt dezelfde
dag teruggebeld door een vrijwilliger om alles af te spreken.

Misschien tot ziens met groet van de Vrijwillige Thuishulp .
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Aan het werk voor werkende mantelzorgers

Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat

Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan?
Dan ben je niet de enige: een op de vier werknemers doet dit.

De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar. Jou misschien ook
wel. Om vitaa I, gezond en inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen
met jou zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse mogelijkheden om
de combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken. Wij vertellen je er
graag meer over tijdens een informatieve themabijeenkomst op
donderdag 25 november in Myllesweerd (Mill).

Save the date!
Wanneer? Donderdag 25 november 2021
Hoe laat? Van 19:30 - 21:30 uur
Waar? In Myllesweerd*, Kerkstraat 3 in Mill
* hier gelden de RIVM richtlijnen

'Helder theater' verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt
meegenomen in het leven en de dilemma's van werkende
mantelzorgers.Verder is er een gesprek met een deskundigenpanel,
bestaande uit een HR-manager, een vitaliteitscoach en een
ervaringsdeskundige. Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van
vervangende mantelzorg. Vanzelfsprekend komt ook een werkende
mantelzorger aan het woord en is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Op 25 november laten we je graag zien wat de combinatie van mantelzorg
en werk betekent. Voor meer informatie of aanmelden ga naar:
www.mantelzorglvc.nl of mail naar mantelzorg@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.

Lief en Leed

Geboren

Op 16 September is Benthe van Lierop geboren. Benthe is de dochter
van Dion en Luciana van Lierop. Samen met haar ouders woont Benthe op
Mgr. Bekkersstraat 56a.

Overlijdensbericht

Op vrijdag 8 oktober is Mevr. Jo van Dommelen-van den Heuvel in
zorgcentrum Op 't Hoogveld overleden. Jo is 87 jaar geworden.
Op donderdag 14 oktober was haar mooie afscheidsviering in crematorium
Boschhuizen in Venray. Wij wensen haar zoon Jos met Linda en de 5
kleinkinderen veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen in
welke vorm dan ook met het overlijden van ons (schoon)mam en oma
Jo van Dommelen-van den Heuvel.
Dat heeft ons enorm goed gedaan, dank je wel.

Jos, Linda en de kinderen
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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 2 december 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 24 november 2021.

Activiteitenka lender

3 nov. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
7 nov. jeugdprinsverkiezing, aanvang 15.00 uur in 't Dorpshuus

10 nov. wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij ' t  Dorpshuus
13 nov. prinsenbal, aanvang 19.30 uur in 't Dorpshuus
14 nov. gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
18 nov. inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
21 nov. sinterklaasfeest in 't Dorpshuus, aanvang 14.30 uur
25 nov. bijeenkomt mantelzorg, Myllesweerd Mill

aanvang 19.30 uur
1 dec. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
4 dec. prinsenreceptie, aanvang 19.30 uur in 't Dorpshuus
8 dec. wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij ' t  Dorpshuus

10 dec. kerstviering KBO
12 dec. gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
16 dec. inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
18 dec. lichtjestocht, start 18.15 uur bij speeltuintje Hanenspoor
27 dec. kwizzut
15 jan. feestavond + prijsuitreiking kwizzut
25 maart jaarvergadering Dorpsvereniging
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