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December ZOZl 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Het is erg vervelend dat we in de laatste maand van 2021 toch weer 
keihard teruggefloten worden I We dachten dater weer veel activiteiten 
mogelijk zouden zijn, maar helaas moesten er in november al weer 
bijeenkomsten afgelast worden. Maar de nieuwe Jeugdprins en 
Jeugdprlnses voor 2022 zljn wei bekend. Komend jaar zullen Prins Sjef van 
Dommelen en Prinses Roos Rongen de scepter zwaaien over aile Kuukens 
in 't Hanenrijk. 
We wensen iedereen- ondanks de coronaperikelen- fijne kerstdagen en 
een gezonde afsluiting van 20211 

Veelleesplezier! 
Redactie 1t Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Corona 

Door de aangescherpte maatregelen is er helaas (weer) een streep gegaan 
door verschillende activiteiten. Waarschijnlijk zullen er bij het ter perse 
gaan van deze nieuwsbrief weer andere maatregelen zijn ingegaan, die ook 
van invloed zouden kunnen zijn op 't Dorpshuus. Houd daarom onze 
facebook- en website in de gaten voor het laatste nieuws. 
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Rabo Clubsupport 

Dankzij de Rabo Clubsupport actie hebben de Lekerse verenigingen 
(Dorpsvereniging, CV de Hanen, KBO en Kakelbond) hun kas weer kunnen 
spekken. Door middel van stem men krijgen zij van de Rabobank sa men 
ruim € 1.300,00. Dank je wei Rabobank. 

Boomplantdag 

In 't Leker hebben we onze eigen boomplantdag. 
Wie heeft er tijd en is in de gelegenheid om op zaterdagmorgen 4 
december bij de Tovensche beek te helpen met de aanplant van een 700 
jonge boompjes? Met een groepje van een man of 10 moet dit lukken. 
We hebben inmiddels al 5 personen die hieraan mee werken. 
Wie sluit hierbij aan? We starten om 10.00 uur en willen rand de middag 
klaar zijn. Na afloop is er koffie en iets lekkers om weer a an te sterken. 
Wie heeft er zin en tijd? Je kunt je aanmelden bij: 
Hent Baltussen: hentbaltussen@hotmail.com 
Twan Kempen: twan.kempen@ziggo.nl 

Verlichting 

Sinds eind november is er weer wat extra Iicht in 't Leker. De bomen op het 
plein Iaten hun lichtjes weer schijnen en oak de feestverlichting in de 
lantaarnpalen is weer opgehangen. Dit a lies zorgt voor een extra 
lichtpuntje in deze donkere (corona) tijden. 

Fiine feestdagen 

Het bestuur van de Dorpsvereniging wenst iedereen alvast een hele fijne, 
warme en gezellige, maar vooral gezonde decembermaand. 
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Op woensdag 1 december kunt u komen kienen in 't Oorpshuus, aanvang 
14.00 uur. Woensdag 8 december gaan we weer wandelen,we starten dan 
om 9.00 uur bij 't Dorpshuus. De kerstviering van vrijdag 10 december gaat 
niet doorl Ook het gezamenlijk eten op zondag 12 december gaat niet 
door I Op donderdag 16 december staat weer een inloopmiddag gepland, 
aanvang 14.00 uur ook in 't Oorpshuus. 

Carnavalsvereniging de Hanen 

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 

Helaas hebben wij door de hoge besmettingscijfers en verscherpte 
maatregelen het Prinsenbal en de Prinsenreceptie moeten uitstellen. 
Het is echter nog onzeker hoe en wanneer wij onze activiteiten weer 
kunnen hervatten. Gezondheid staat voorop en we willen feesten met 
jong en oud, veilig en goed. 
Graag willen wij u wei alvast op de hoogte brengen van onze oliebollen
actie met Oud en Nieuwl Oliebollen gebakken door de Brabantse bakker. 
Oeze zljn dan weer via ons te bestellen. Blnnenkort kunt u een 
bestelformuller hlervoor In uw brlevenbus verwachten. 
Verder wensen wlj u alvast fljne feestdagen toe I 
BI!Jf gezond, zodat we hopeiiik alsnog met z'n allen c:arnaval kunnen 
vleren! 

Alaaf! 
CVDeHanen 



Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Adventsactle 2021 
Kippenren voor Safehouse Riikevoort 

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk 
waarbij in de vier weken voor Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt 
ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne 
in het teken van voedselzekerheid. 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project 
'Kippenren voor Safehouse Rijkevoort. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een 
verslavingskliniek komen de zorg over een kippenren. Zij wonen in het 
voormalig klooster van Onze Lieve Vrouw van lourdes in Rijkevoort en 
krijgen professionele begeleiding om een nieuw Ieven op te bouwen. 
Het verbreken van een verslavlng Is bljzonder moellljk. Daarom Is de 
ondersteuning van geliefden maar ook van dieren belangrijk. Het project 
kippenren wil ervoor zorgen dat de vrouwen zorg dragen voor de kip pen. 
Dit draagt bij aan het nemen van dagelijkse verantwoordelijkheden, het 
kalmeert gedachten en kan de emotionele staat verbeteren, wat enorm 
belangrijk is voor het herstelproces. 

Draagt u de Adventsactle 2021 een warm hart toe? Dan kunt u uw gift voor 
het project kippenren voor Safe house Rijkevoort overmaken op: 
Nl65RABO 0155 9485 98 ten name van RK Parochie Maria Moeder van de 
Kerk onder vermelding van Adventsactie 2021. 
u kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze 
kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en 
Westerbeek. 
De Adventsactle loopt van 28 november tot en met 24 december 2021. 
Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort alvast hartelijk dank voor 
uwgift. 
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Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0D-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

Soclom lanceert Mantelzom- & VriJwllllgerspleln 

Diversen 

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk versterken sinds 
1 januari 2021 het Vrijwilligerspunt van Sociom (organisatie voor sociaal 
werk). Door de expertises van deze organisaties te bundelen, is er nu een 
centrale plek waar aile ondersteuning en expertise op het gebied van 
mantelzorg en vrijwillige inzet in het Land van Cuijk samenkornt. Oat 
betekent nog betere ondersteuning bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers 
en professionals. Met ~~n doel: hulpvragers ~n aile betrokkenen zo geed 
mogelljk van dlenst zljn. En dlt centrale punt steekt zlch In een nleuw jasje 
met een nleuwe naam: Het 'Mantelzorg- & Vrljwllllgerspleln'. 

lnwoners en professionals kunnen het Mantelzorg- & Vrljwllllgerspleln 
telefonlsch berelken via 0485- 700500 of per e-mail via 
mvpleln@soclom.nl. Meer wet en of de frlsse look bekljken? Kljk op 
www.mvpleln.nl. 
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Oud IJzer/oud papler 

LETOPIII 

In de maand december staat er geen oud-papiercontainer en kunt u geen 
oud ijzer inleveren in Ledeacker. Het is wei mogelijk om het oud ijzer thuis 
op te Iaten halen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Harrie Jozephs, 0485-382828 
of Jos van Dommelen, 06-13604828 namens de KBO en De Hoenders. 

ATIENTIE 

In verband met de nieuwe coronaregels is het op het moment van drukken 
van 't Lekers Nieuws nog niet duidelijk of aile activiteiten van de kalender 
door kunnen gaan. Houd daarom zelf goed in de gaten of activiteiten die u 
wilt ondernemen misschien nog afgelast worden II 

f\ll Lief en Leed '0l.cJ---------
Overlijdensbericht 

Op zondag 21 november is Mevr. Riek Baltussen-van Delft thuis overleden. 
Riek is 88 jaar geworden. Op zaterdag 27 november om 16.00 uur vond de 
besloten afscheidsviering plaats in crematorium Boschhuizen in Venray. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte om dit 
verlies te kunnen dragen. 
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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 januari 2022.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 december 2021.

Dankbetuiging 

Wij willen iedereen bedanken voor de leuke attenties die wij gekregen 
hebben voor ons So-ja rig huwelijk. Het coronavirus houdt ons en de hele 
wereld in de greep. De gevolgen raken ons allemaal. Toch hebben wij, 

ondanks de corona, sa men met onze kinderen en kleinkinderen er een 
gezellige dag van gemaakt. Blijf allemaal gezond, daar doen wij het voor. 

Groetjes Harrie en Jo Jozephs 

~ Activiteitenkalender 

~------

1 
8 

16 
18 
27 
5 
9 

12 
15 
20 
25 

dec. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
dec. wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij 't Dorpshuus 
dec. inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
dec. lichtjestocht, start 18.15 uur bij speeltuintje Hanenspoor 
dec. kwizzut 
jan. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
jan. gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
jan. wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij 't Dorpshuus 
jan. feestavond + prijsuitreiking kwizzut 
jan. inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
maart jaarvergadering Dorpsvereniging 
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