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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

Allereerst will en wij Pedro Bardoel vanaf deze plek van harte feliciteren 
met zijn welverdiende koninklijke onderscheiding! 
De meimaand is alweer begonnen. Normaal was dit de maand van de 
Lekerse kermis en veel meer gezellige bijeenkomsten. Nu is het vooral de 
maand waarin heel veel mensen gevaccineerd zullen worden. Laten we 
hopen datwe weer snel met meer mensen samen kunnen en mogen zijn! 

Veelleesplezierl 
Redactie 't lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

't Leker Live 

Na lang wikken en wegen heeft de organisatie van 't Leker live besloten 
om het evenement nogmaals een jaar uit te stellen. We will en een feest 
waar we echt feest kunnen vieren en niet het risico lopen dater allerlei 
belemmeringen of maatregelen zijn. Dus op 2 juli 2022 gaan we op 
herkansing. Zet het alvast in de agenda, dan hopen weer een knalfeest 
van te maken. 
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Pedro Bardoellid in de Orde van Oranje Nassaul 

In bijzijn van familie, vrienden en het verenigingsleven uit Ledeacker is 
maandag 26 april 2021 Pedro Bardoel geridderd! Pedro werd om 12.00 uur 
met een smoesje naar het schoolplein in Ledeacker gestuurd om zand en 
beton af te leveren. Daar wachtten Burgemeester Franzel, familie en 
vrienden hem op. Of hij toch even zijn werkoveral wilde uittrekken. 
Na mooie woorden van de Burgemeester was het moment daar: 
'Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Pedro Bardoel te eren als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau'. 

Mede door de inzet van Pedro is het verenigingsleven in goed beton 
gegoten en heeft hij een goed fundament neergelegd voor Ledeacker waar 
nu nog dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Maar ook voor familie en 
vrienden is Pedro een rots in de branding, zowel in goede als in minder 
goede tijden. 

Na de uitreiking van het lintje werd er geproost met Oranjebitter. 
Namens de het bestuur van de Dorpsvereniging werd er een uniek 
kunstwerk-pentekening cadeau gegeven. Tot slot werd er een muzikaal 
cadeau door 2 leden van de Kofferbent gebracht, welke het nummer 
'You've got a friend' in een akoestische sessie bracht. 
Hierna werden er corona proof de felicitaties van familie, vrienden en 
verenigingen gebracht. 

Pedro: van harte gefeliciteerd, je hebt het meer dan verdiend! 
Geniet er sa men met Christ van! 

Nieuwe ruimte in het "schoolgebouw'' 

Er wordt hard gewerkt in het "schoolgebouw". Naast dat er noodzakelijke 
investeringen doorgevoerd worden die verplicht zijn voor de verhuurder, 
wordt er een extra ruimte gecreeerd om de verhuuropbrengsten te 
verhogen. Benieuwd naar de vorderingen? Kijk dan op onze website 
www.hetleker.nl, daar zijn toto's te vinden van de verbouwing. 
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N602 

We waren er elgenlljk wei klaar mee. De N602 was na lange tljd afgesloten 
te zijn geweest weer open. Niets is minder waar. De komende maanden 
vinden er herstelwerkzaamheden plaats en gaat op diverse plaatsen de 
weg weer dicht, en zijn er weer omleidingen. 
Gedurende ruim een maand zijn de stratenmakers bezig met rest- en 
herstelwerk in de bebouwde kom van Sint Anthonis. Oat loopt door tot de 
laatste week van mei, wanneer er gewerkt wordt tussen de afslag 
Hoefstraat I Ledeackersestraat en de even verderop gelegen ultbulglng 
richting Ledeacker, ter hoogte van de plantenbak. Om deze red en is dit 
wegvak vanaf maandag 17 mei om 07.00 uur tot en met vrijdag 28 mei om 
17 uur dicht. Dit herstelwerk is de laatste klus in Sint Anthonis, waarna de 
stratenmakers begin juni naadloos verder gaan met enkele 
herstelwerkzaamheden in Ledeacker. Volgens de planning wordt het werk 
daar in de derde week van juni afgerond. 
Het volledige plan en de omleidingsroutes zijn te vinden op 
www.sintanthonis.ni/N602. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Berelkbaarheld Pastoor en Pastoraal team 

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

Wandel mee met de Uchtlestocht Slnt Anthonls op 
18 december 2021 

Het voelt nog wat ver weg. kerstmls 2021, maar dlt nleuwe lnltlatlef Is te 
leuk om nlet alvast te delen. En er wordt hulp gevraagd, dus geen tiJd te 
verllezenl 
Op 18 december wordt er door Slnt Anthon Is een maglsche llchtjestocht 
ultgezet waarblj het kerstverhaal wordt verteld. Georganlseerd voor 
klnderen en volwassenen, jcng en oud. Onderweg word je verrast door 
zang, theater en dans waarblj het kerstverhaal tot Ieven komt. 
De organlsatle werkt samen met verenlglngen en ondernemers ult Slnt 
Anthon Is en Ledeacker en wordt ondersteund door Dorpsraad Slnt Tunnls. 
De wandellng van 2 km wordt ultgezet In Slnt Anthonls. De llchtjestocht 
start bij de speeltuin op het Hanenspoor en eindigt bij de kerststal op de 
Brink. Je hoeft aileen maar de lichtjes te volgen om de juiste weg te 
vinden. Starten doe je tussen 18.15 en 19.00 uur en aanmelden is niet 
nodig. Op kindertempo ben je ongeveer een uur aan het wandelen. 
Uiteraard nemen we de dan geldende RIVM richtlijnen in acht. 
Actuele informatie staat op de Facebook-pagina: 
https://www.facebook.com/Lichtjestocht 
De organisatie heeft hulp nodig. Want ze zoeken: 

1. Spelers I Lijkt het je leuk om dee I te nemen aan het kerstverhaal? 
Ervaring is niet nodig (mag wei). Mail naar 
lichtjestochtsintanthonis@gmail.com of stuur een bericht via de FB
messenger. 

2. Glazen (groente) potjes, minimaal pindakaaspot-formaat. Die hebben ze 
heel vee I no dig om de toc:ht van lichtjes te voorzien. Bewaar je potjes en 
lever ze -schoonl- in op ~n van de drie inzamelpunten: 
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Hoenderstraat 11 in Ledeacker 
Supermarkt Jan Linders in Sint Anthon is 
Paulusstraat 7 in Sint Anthon is 

De organisatie heeft er ontzettend veel zin in en hoopt dat er heel veel 
inwoners meewandelen. Volg de FB-pagina en zet 18 december alvast in je 
agenda. Het wordt magisch: beloofd! 

Sociom 
Hij is er: een speciaal magazine voor en over vrijwilligersl 

Hetjaar 2021 staat in het teken van de Vrijwillige lnzet. Onder het motto: 
'Mensen maken Nederland' worden vrijwilligers in het zonnetje gezet en 
krijgt vrijwilligerswerk extra aandacht. Met het uitbrengen van een 
speciaal magazine neemt Sociom je graag mee in de wereld van 
vrijwilligerswerk. 
Een relevant thema, want vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. 
Vooral in deze tijd. Daarom draagt Sociom hier graag een steentje aan bij! 
En wat voor een steentje. Met het uitbrengen van een speciaal magazine 
neemt de organisatie lezers mee in de wereld van vrijwilligerswerk. 
Het is de moeite van het lezen zeker waard, want het staat boordevol 
hartverwarmende en interessante verhalen. Voetbalster Kika vanEs komt 
a an het woord, je vindt er inspirerende columns en een winactie van de 
Boxmeerse Guido Weijers. Na het lezen van dit magazine zie je hoe leuk en 
veelzijdig het is om vrijwilligerswerk te doen en hoeveel voldoening het 
geeft. Want het is zo mooi om te zien wat je voor een ander kunt 
betekenen. Maarten Linders, vormgever van het magazine, had de eer om 
de eerste exemplaren uit te reiken. Aile inwoners uit Land van Cuijk en 
West Maas en Waal ontvangen het magazine op de deurmat. Heb je de 
glossy niet ontvangen? Je vind het online magazine op www.sociom.nl 
onder het kopje nieuws. Mis het niet! 

Zetjein! 
Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden om je vrijwillig in te zetten? 
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Neem dan een kijkje op de digitale vacaturebank van Vrijwilligerspunt 
Sociom. Onze balies zijn helaas gesloten, maar ondanks het coronavirus 
zijn wij er voor je! Kijk voor onze contactgegevens op onze website. 

OverSociom 
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf 
gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en 
Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal 
werkers van Sociom brengen mensen sa men, ondersteunen waar nodig en 
zijn altijd in de buurt. Zie oak www.sociom.nl. 

Kermis Ledeacker 

Hallo allemaal, 

Dit jaar kan ons kermisweekend helaas niet doorgaan. Na overleg met de 
gemeente hebben we dit besluit moeten nemen. Wij hop en jullie volgend 
jaar in goede gezondheid weer op onze kermis te zien. 

Vriendelijke groet, 
De Kermiscommissie 

Gevonden voorwerp 

Wij hebben een speelgoedje gevonden op het dorpsplein. Ben je iets kwijt, 
meld je dan bij Bert en Berry Aarts, tel.nr: 0485-382418 

Oud Uzer/oud papier 

led ere 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 oak 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. 
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f\ll Lief en Leed 
\0~---------
Dankbetulglng 

Heel veel complotdenkers in 't Leker! 

Tijdens de lintjesregen bleek er een waar complot gesmeed te zijn in 
't Leker. Ondergetekende zou een lintje krijgen, maar er mocht niks 
ultlekken. Jeroen Verhoeven en onze Gert-Jan ztjn maandenlang bezlg 
geweest met de voorbereidingen, bedankt daarvoorf Nietsvermoedend 
kwam ik met een vrachtwagentje zand bij de oude basisschool aan. 
Nou, daar stond wei een heel groot ontvangstcomite klaar voor wat zand. 
Van aile kanten kwamen er mensen aangelopen, allemaal onderdeel van 
het complot. Familie, vrienden, toneelvereniging Kakelbond, 't Lekers 
Nieuws, carnavalsvereniging de Hanen en natuurlijk mijn favoriet: 
de Dorpsverenlglng. Burgemeester Marcel Frtinzel (wat een ongelofelljk 
aardige man met humor) hield een mooie speech en de "Jeroen Engel van 
't Leker" mocht mij een prik geven, een prik met heel veel bijwerkingen. 
Twan Jans heeft schitterende foto's gemaakt en de rest van de 
Dorpsvereniging heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om er een 
geslaagde middag van te maken. Die bijwerkingen, die zijn ongekend: 
massa's bloemen, kaartjes, appjes, telefoontjes, wijn en ga zo maar door 
kwamen mijn kant op. Overweldigend, maar ook een beetje onterecht: 
organiseren en besturen is een teamsport en ja, soms ook topsport. 
lk zou mijn lintje dan ook graag willen delen metal die Lekerse mensen die 
de afgelopen 40 jaar en de komende 40 jaar alles op alles gezet hebben en 
gaan zetten om 't Leker levendlg en gezelllg te maken en te houden. 
Graag zou ik al die flessen wijn met jullie allen willen delen, maar ja, 
corona ... lk hef het glas opal die onmisbare vrijwilligers van toen, nu en 
straks: proost! Na man van hetjaar, vereniging van hetjaar en een lintje 
zal het waarschijnlijk wei tot mijn begrafenis duren, voor ik weer zo hoog 
de hemel in geprezen wordt ... Da's van later zorg, voor nu: enorm bedankt, 
blijf overeind en 6p naar gezelligere en socialere tijden! 

Groetjes, Pedro 
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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 3 juni 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 26 mei 2021.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, bezoekjes, berichtjes 
en telefoontjes, mooie gedeelde herinneringen, de grote hoeveelheid 
kaartjes en de donaties voor het Prinses Beatrix Spierfonds, die wij van 
jullie mochten ontvangen na het overlijden van Erik, ons pap en 
schoonpapa. 

Nog altijd vol verdriet gaan wij verder met de kracht en het 
doorzettingsvermogen zeals Erik dat had. 
Het doet ons goed te lezen dat velen van jullie hem ook zo herinneren. 

Ontzettend bedankt voor aile steun. 

Hartelijke groet, Mia Peters, Lotte, Jorn - liza 

Geboren 

Op 17 april is Feline van Dasler geboren. Feline is de dochter van Annette 
Braak en Maico van Dasler en het zusje van Yannick. Feline en haar 
broertje en ouders wonen aan de Hoenderstraat op nummer 5. 

~ Activiteitenkalender 

~----

29 mei inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
26 juni inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
18 dec lichtjesoptocht 

8 




