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Aqustus ZOZ1 

~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

We zijn de vakantie ingegaan met echt kwakkelweer. Dan regen en dan 
weer zon met af en toe fllnk wat wind. Maar we mogen nlet ontevreden 
zijn, want het echte noodweer is mooi aan ons voorbijgegaan. Deze week 
kunnen we nog genieten van de Olympische Spelen en aan het eind van de 
maand volgen de Paralympische Spelen. In dit Lekers Nieuws kunt u lezen, 
dat er gelukkig ook weer allerlei binnen- en buitenactiviteiten voorzichtig 
worden opgestartl 
We wensen iedereen fijne vakantieweken toe. 

Veelleesplezierl 
Redactie 't Lekers Nieuws 

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

Kernen democratie 

De toekomstige gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 kernen. 
Stuk voor stuk met unieke eigenschappen en trotse inwoners. 
De nieuwe gemeente heeft gevraagd of ieder dorp een eigen Kernen CV 
kan opstellen. Daarin staat waar Ledeacker sterk in is, wat er zo bijzonder 
Is en wat prlorltelt moet krljgen. 

Twee jaar geleden heeft Ledeacker (en andere dorpen van de Gemeente 
Sint Anthonis) een aantal dorpsontwikkelplannen (DOP) opgesteld met 20 
inwoners uit Ledeacker. Omdat deze DOP plannen lijken op een Kernen CV 
is besloten dat deze dorpen niet opnieuw dit traject met bouwteams 
hoeven te doorlopen, maar enkel de huidige plannen omzetten naar het 
vernieuwde Kernen CV. 
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Omdat het format net iets anders is dan de DOP plannen en er natuurlijk in 
twee jaar ook wat veranderd kan zijn, heeft de Dorpsvereniging sa men met 
de gemeente de huidige plannen omgezet naar een Kernen a/. Daarna 
hebben zij sa men met een afvaardiging van 'de groep van 20 inwoners' 
nog eens kritisch naar het vernieuwde CV gekeken. 

Wat kun je lezen in het Kernen aJ van Ledeacker: 
factsheet Ledeacker: hoeveel inwoners, hoeveel woningen, 
hoeveel ondernemingen, etc.; 
karakteristiek per them a Ledeacker; 
sterke en minder sterke punten van Ledeacker; 
focuspunten van Ledeacker voor komende jaren. 

Ben je nieuwsgierig geworden waar we in Ledeacker trots op zijn en waar 
we ons komende jaren op willen gaan focussen? Het Kernen aJ van 
Ledeacker is te bekijken op het platform https://ons.landvancuijk.nl 

Op dit platform kun je middels een online formulier tot 24 augustus gericht 
reageren op het Kernen CV van Ledeacker. 
Deze reacties komen bij de gemeente binnen en zullen na een maand (als 
a lies binnen is) doorgestuurd worden naar de Dorpsvereniging. 

30-km zone 

Heb je het al gezien? Sinds enkele weken zijn de meeste straten binnen de 
bebouwde kom (behalve de Dorpsstraat) een 30 km/u zone geworden. 
AI waren de meeste straten niet geschikt om 50 km/u te rijden, nu mag het 
oak niet meer. Dus let een beetje op je snelheid, zo voorkom je mooie 
prenten en het is een stuk veiliger. 
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Op zondag 8 augustus bent u welkom om gezamenlijk te eten in 
't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij 
Will van Rooij, tel.nr. 0485-325927. 
Woensdag 11 augustus gaan we weer fietsen. We vertrekken dan om 
13.30 uur bij 't Dorpshuus. Donderdag 19 augustus is er opnieuw een 
gezellige inloopmiddag, aanvang 14.00 uur. Op donderdag 26 augustus 
gaan we de hele dag fietsen. {zie inforrnatie hieronder) 
Ook kunt u weer komen kienen op woensdag 1 september. We beginnen 
dan om 14.00 uur. Woensdag 8 september gaan we weer fietsen. 
En op 16 september staat onze ledenvergadering op de kalender. 

Jaarlljkse dag-fletstocht 

Op donderdag 26 augustus 2021 organiseren wij weer onze jaarlijkse 
dag-fietstocht metals afsluiting een gezamenlijk diner. Diegenen die mee 
willen fietsen worden verzocht zich v66r 21 augustus op te geven bij 
Harrie Josephs, tel: 0485-382828. Ook voor diegenen die niet kunnen of 
will en fietsen, maar wei willen deelnemen aan het diner geldt dat zij zich 
opgeven bij Harrie Jozephs. 
De fietstocht, van ongeveer 60 a 65 kilometer, begint om 09.30 uur en we 
verzamelen en starten bij 't Dorpshuus. We eindigen ook weer bij 
't Dorpshuus waar om 17.00 uur een heerlijk diner voor u zal klaarstaan. 
Diegenen die niet mee gaan fietsen worden verzocht om uiterlijk 
17.00 uur ook in 't Dorpshuus aanwezig te zijn .. 
De kosten voor het diner lnc:luslef drankjes bedragen € 25,00 per persoon. 
Dlt bedrag kunt u na afloop contant voldoen. 
Omdat we nlet kunnen voorultkljken wat het weer en corona gaan doen 
hebben we het volgende besloten. Blj slecht weer gaat het fletsen nlet 
door, maar will en we wei de gezamenlljke maaltljd door Iaten gaan. 



In verband met de huidige corona-maatregelen moeten we nu een 
maximum stellen aan het aantal deelnemers voor het diner. 
Dlt maximum Is 20 personen, waarblj de fletsers voorgaan. 
Dus: geef u snel op, want vol is volll 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Berelkbaarheld Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.()()-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http://www .parochiemariamoedervandekerk.nl 

Diversen 

Kleutermiddag 

Het volgende bericht is voor aile kinderen die na de zomervakantie in 
groep 1 of 2 zitten of die in 2021 vier jaar worden. 

Hallo kleuters van Ledeacker, 

Graag willen we op zaterdagmiddag 18 september van 14.00 tot 18.00 uur 
een gezellige middag organiseren voor jullie. We gaan samen een leuke 
activiteit doen en als afsluiting eten we frietjes. Meer details volgen nogl 

Jouw papa of mama kan jou opgeven bij iemand van de kleutercommissie 
of een appje sturen naar 06-53872425 (Monlque vd Ven). Ook als jullte 
meer willen weten, kun je met ons contact opnemen. 
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Graag horen we voor 1 september wie er mee gaat, zodat we rekening 
kunnen houden met het totaal aantal kinderen. 

Groetjes van de kleutercommissie, 
Sabine Eerkens 
Mandie Geven 
Maike Megens 
Monique van der Ven 

Jeugdkamp Ledeacker 2021 

Een paar we ken gel eden, van 16 tot en met 18 juli, vond de jaarlijkse 
activiteit voor aile kinderen van groep 2 tot en met groep 7 plaats. 
Helaas kon er vorig jaar geen activiteit plaatsvinden vanwege de 
coronamaatregelen en doordat er nu ruimte kwam in deze maatregelen 
heeft de commissie op korte termijn besloten deze kans te grijpen en een 
weekend voor de basisschooljeugd te organiseren. 
Op vrijdagavond om 18.30 uur verzamelden zich een 30-tal kinderen op de 
Hoenderstraat bij Jos en Linda van Dommelen. Twee jaar gel eden mochten 
we ons kamp ook opslaan bij de familie van Dommelen. Dit was zeer goed 
bevallen en we mochten zomaar nog eens terug komen. 
De tenten stan den klaar en de kinderen zochten een plekje in de tent. 
Spannend! Om 20.00 kwam er een busje het terre in oprijden. 
Marco Jansen .... hij bracht verschillende groepen naar een startpunt van 
waaraf zij te voet de tocht retour maakten naar het Leker met behulp van 
gps. Zo'n 1,5 a 2 uur later was iedereen weer terug op de Hoenderstraat. 
Daar brandde het kampvuur en zoals inmiddels traditie: lekkere marsh
mallows boven het vuur roosteren en dan lekker smikkelen maar. 
De nacht was zeeeeer kart voor zowel kiendjes als de Ieiding. Om 5.00 uur 

werd het Iicht en vanaf 5.30 uur waren de kinderen a I weer volop aan het 
spelen. Zo rand de klok van 10.00 uur zouden we starten met een ruilspel: 
starten met een theezakje, aanbellen bij de Lekerse mensen om te vragen 
of ze dit theezakje wilden ruilen voor wat mooiers en zo zouden we aan de 
slag gaan. 
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Maar eerst een andere verrassing: het Brabants Buske kwam op bezoek. 
Zij vonden onze activiteit zo gaaf dat ze even langskwamen. Dus er werd 
druk gefilmd en geinterviewd. Ze gingen zelfs even mee het Leker in om te 
zien hoe het ruilspel precies werkte. Superleuk! 
We hebben geweldige dingen geruild in het Leker. Mensen bedankt voor 
jullie ruilmateriaal. Bij terugkomst lekker een broodje knakworst en op 
naar de volgende activiteit! Een heuse buikschuifbaan was gemaakt en met 
lekker vee I groene zeep en vee I water werd er lekker gekliederd. 
Daarna werd er in groepjes van 5 gestreden in het wei land met laser
gamen. 

Ons diner bestond uiteraard uit heerlijke frietjes met een snack gebakken 
door de heren van de jeugdcommissie. 
En toen op naar het feestje! Uitgedost in de mooiste kleding startten we 
de bingo met mooie prijzen en de avond werd afgesloten met polonaise. 
Moe maar voldaan gingen deze avond heel wat vroeger de oogjes dicht .... 
ook bij de Ieiding. 

Om 8.00 uur de volgende morgen was het nog zeer rustig op het terre in. 
Zwaar zo'n kampweekend maar wei gaaf. 
Lekker ontbijten met een broodje kroket, spulletjes in de tas en op met de 
aanhanger naar het scoutingterrein voor de laatste verrassing: 
klimmen op de klimwand! Een supergave afsluiter van ons kamp. 
Wat was het een supergaaf en gezellig weekend. We hebben sa men 
genoten dat we weer op kamp mochten. Heerlijk weer en geweldige 
activiteiten! Op naar de volgende activiteit! 

Oud Hzer/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 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 2 september 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 25 augustus 2021.

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

Op 29 juni is Jax Brands geboren. Jax is de zoon van Loes Weemen en 
Jasper Brands. Jax woont met zijn ouders op Toven 12. 

Overliidensbericht 

Op dinsdag 13 juli is Mevr. Cora van der Meer in verzorgingshuis 
Madeleine in Boxmeer overleden. De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. Wij wensen haar dochters en naaste familie veel sterkte 
om dit verlies te kunnen dragen. 
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8 aug. 
11 aug. 
19 aug. 
26 aug. 
28 aug. 
1 sept. 
8 sept. 

16 sept. 
25 sept. 
18 dec. 

Activiteitenkalender 

gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
fietstocht KBO, 13.30 uur verzamelen bij 't Dorpshuus 
inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus 
dag-fietstocht KBO, 9.30 uur verzamelen bij 't Dorpshuus 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
fietstocht KBO, 13.30 uur verzamelen bij 't Dorpshuus 
ledenvergadering KBO 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
lichtjestocht 
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