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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

Maar liefst 108 jaar lang was Fietsenhuis Aben een begrip in Ledeacker. 
Helaas heeft Theo de deuren op 29 mei definitief gesloten. Familie Aben: 
Hartelijk dank voor a lies wat jullie voor Ledeacker betekend hebbenf 

Eindelijk kunnen we lekker van de lente gaan genieten. Het weer is veel 
beter en het gaat gelukkig ook goed met a lies rondom corona! Er zijn veel 
minder ziekenhuisopnames en daardoor komt er ruimte voor meer vrijheid 
voor tedereen. Nog even afwachten of elnd junl de volgende stappen gezet 
kunnen worden. Geniet van de komende lentemaand en dan op naar een 
mooie zomer! 

Veelleesplezierl 
Redactie 't lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Een groener Ledeacker 

De grootste bedreigingen voor de wereld zijn de klimaatcrisis en de 
achteruitgang van de natuur. Meer groen is een belangrijk deel van de 
oplossing. Parijs 2050 bepaalt dat de wereld dan klimaatneutraal moet zijn. 
Europa, Nederland, Brabant, het Land van Cuijk en dus Ledeacker wil 
daarbij een belangrijke bijdrage leveren. 
Ledeacker wil zelfs graag in de voorhoede en daarbij zelf de regie houden. 
Dit wordt onderdeel van de nieuwe dorpsvisie. 
Europa wil minimaal 2 miljard bomen planten. Vertaald naar de gemeente 
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land van Cuijk gaat het om de aanplant van 2 miljoen bomen, dat is 3,5% 
van het totale oppervlakte van de nieuwe gemeente (en dus van 
Ledeacker). De vraag moet niet zijn of ze er komen, maar waar ze komen. 
De dorpskern van Ledeacker is onlangs bij de vernieuwing van de N602 een 
stuk greener geworden. Als je ledeacker binnenkomt vanuit Wanroij ziet 
het dorp er fantastisch mooi en groen uit. Graag zouden we deze groene 
Ioper willen uitwaaieren in het dorp en buiten de bebouwde kom. 
In openbaar en privaatgebied. Naast het economisch en cosmetisch aspect 
is het ook vanuit het klimaat belangrijk dater ge·investeerd gaat worden in 

een greener Ledeacker. 
Waarom is een greener Ledeacker belangrijk? 

Groen draagt bij aan een betere gezondheid door schonere Iucht 
Groen bevordert het bewegen en zorgt voor een hoger welzijn 
Groen draagt bij aan een sociale cohesie; 
Groen bevordert het meer buiten spelen bij kinderen; 
Groen verhoogt de waarde van huizen tot 10 procent; 
Groen vermindert de kans op wateroverlast; 
Groen verkoelt het dorp in de zomer; 
Groen zorgt voor een betere biodiversiteit. 
Groen bevordert de aantrekkelijkheid van het dorp om te Ieven en 
te recreeren 

AI deze voordelen kunnen worden vertaald in maatschappelijke en dus in 
economische waarde. Wanneer het groen als multifunctionele oplossing 
wordt ingezet- denk hierbij a an het vasthouden van water, verminderen 
van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, 
stimuleren van beweging, et cetera -dan is groen een investering die zich 
op vele fronten terugverdient. 
Ledeacker wil een werkgroep 'een greener Ledeacker' opzetten die een 
aantallangetermijndoelen opstelt per gebied of straat en ook jaarlijks een 
aantal projecten realiseert. 
Basis voor de langetermijndoelen is het planten van 8000 bomen de 
komende 8 jaar. Ledeacker heeft een oppervlakte van 493 hectare ofwel 
bijna 5 vierkante kilometer. Tel je 3,5% meer groen dan is dat een kleine 
20 hectare ofwel 8000 bomen (300 tot 500 per hectare). Dit is op termijn 
goed voor opslag van ruim 45 ton C02. 
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Het aantal bomen in Ledeaker is nu ongeveer 15.000. Dit is gebaseerd op 
5% van het aantal bomen in de gemeente Sint Anthon is. 
Het halen van deze doelen zorgt voor een gezonder, groener dorp voor nu 
en voor onze kinderen in de verdere toekomst. 

Graag wlllen we bewoners ook actlef oproepen om zlch te melden als ze 
een stukje Ledeacker kennen dat ze graag greener zouden will en maken. 
Welllcht kan de werkgroep met hun enthouslasme, kennls en expertise 
daar1n helpen. Voor veel verbeterlngen bestaan subsldle-mogelljkheden of 
Is gemeentesteun mogelljk. 
Willen jullle graag je straat verfraa!en en vergroenen? De werkgroep kan 
helpen. Beetje blj beetje wordt Ledeacker zo steeds groener en moolerl 
Wll je je aanmelden dan kan dat via dlt malladres: 
secretarlaat@hetleker.nl 
Heb je vragen dan kun je altljd terecht blj een van onderstaande leden van 
de werkgroep. 

Marijntje Peeters Knapen, Uon Unders, Hent Baltussen, Twan Kempen 

Diversen 

Ben Jll een ouder met: geldzorgen? 

Stichting Leergeld Land van Cuijk heeft als doel het voorlcomen van sociale 
uitsluiting van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij willen graag 
dat deze kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 
Wij vergoeden o.a.: z.wemlessen vanaf 6 jaar, contributie voor 
sportverenigingen en voor het middelbaar onderwijs een laptop, 
schoolspullen, schoolreis en nog veel meer. Ben jij een alleenstaande 
ouder en verdien jij minder dan € 1.400 netto per maand? 
Ben jij gehuwd of samenwonend en verdienen jullie samen minder dan 
€ 2.000 netto per maand? Doe dan een aanvraag! 
Stuur een mail naar www.leergeldlandvancuijk.nl 

Stichting Leergeld Land van Cuijk 



Uitgegeven onder auspiciën van Dorpsvereniging 't Leker. De redactie houdt zich het recht voor aangeleverde kopij
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Volgende nummer verschijnt donderdag 1 juli 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 23 juni 2021.

Oud iizer/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 ook bij u op komen halen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Harrie Jozephs, 0485-382828 
of Jos van Oommelen, 06-13604828 namens de KBO en De Hoenders. 

Jtt. ___ P_a_r_o_ch_i_e_M_a_ri_a_·M_o_e_d_e_r._v_a_n_d_.e_K_e_r_k 

Berelkbaarheld Pastoor en Pastoraal team 

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

~ Activiteitenkalender 

~------

26 juni inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
31 juli inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
18 dec lichtjestocht 
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