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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

ledereen is weer terug van vakantie en nu maar hopen dat het rustig blijft 
rondom corona! Het zou erg fljn zljn als de voorzlchtlg lngeplande 
activiteiten ook echt kunnen doorgaan. Gelukkig kan het nieuwe schooljaar 
voor aile vormen van onderwijs weer bijna normaal starten. 
Ja ..... en wat het weer betreft .... We zullen het er mee moeten doen I 
Voor iedereen een frisse start! 

Veelleesplezierl 
Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

FOODTOUR Een Goei Leven 

Dit najaar gaat er een Smaakwagen van een Goei Leven een tour maken 
door heel het land van Cuijk. Ze komen met een foodtruck naar aile 33 
dorps- en kerkpleinen om jete Iaten genieten van heerlijke hapjes, 
gemaakt van producten uit het Land van Cuijk. Alles bereid door een lokale 
chef-kok en leerling-koks van De leijgraaf. 
Telers en producenten van Land van Culjk Boert Bewust komen ook mee 
om het verhaal over hun product te vertellen. Een aantal afgevaardigden 
van de dorpsvereniging zullen aanwezig zijn, maar leden van organisaties 
en instanties die actief zijn in Ledeacker worden van harte uitgenodigd op 
het pop-up terrasje, zodat je je wensen voor de toekomst in je woonkern 
nog eens kenbaar kunt maken. 
Kom meepraten, meedenken en proevenl 

1 



We will en ontmoeten, je verhaal horen, lijntjes leggen en genieten van al 
het moo is wat het Land van Cuijk te bieden heeft op culinair gebied. 
In iedere kern zal onder aile aanwezigen een mooi pakket met lokale 
producten verloot worden. Aan het etnd van de Foodtour zal ook nog een 
ballonvaart voor 4 personen weggegeven worden. 
De Foodtruck komt zaterdag 25 september langs in Ledeacker van 10.00 
tot 12.00 uur. Hopelijk zien we je daar! 
www.goeileven.nl/agenda/foodtour-eengoeileven/ 

Pa1odetenten 

Door corona zijn er afgelopen jaar weinig feestjes georganiseerd. 
langzamerhand komt er weer wat ruimte om hier en daar een feestje te 
organiseren. Vorigjaar heeft de Dorpsvereniging nieuwe pagodetenten 
aangeschaft. Deze zijn aangeschaft metals doel de mensen (dichter) bij 
elkaar te brengen en te zorgen voor een sterke sociale cohesie. 
Verenigingen of buurten kunnen ieder jaar twee tenten gratis lenen. 
De tenten worden tegen een gereduceerd tartef beschlkbaar gesteld aan 
bewoners van ledeacker. De huurprijs bedraag 75 euro per tent. 
lnformatie en foto's van de pagode tenten zijn te vinden op de website 
https:l/hetleker.nl/tenten/ 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0Q-12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http:l/www.parochiemariamoedervandekerk.nl 
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Woensdag 8 september gaan we voor de laatste keer dit seizoen fietsen, 
aanvang 13.30 uur bij 't Dorpshuus. 
Op zondag 12 september kunt u weer gezellig komen eten, we beginnen 
om 12.30 uur. Donderdag 16 september is er weer een inloopmiddag, 
aanvang is 14.00 uur. Op woensdag 6 oktober kunt u komen kienen, 
we beginnen dan om 14.00 uur. En op zondag 10 oktober gaan we weer 
gezamenlijk eten om 12.30 uur. AI deze activiteiten vinden plaats in 
't Dorpshuus. 

Oproep nleuwe !eden koersballen 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste dames en heren om op maandag mee te 
koersballen. Denkt u dat vind ik welleuk, loop dan even binnen om een 
kijkje te nemen. Wij starten weer op maandagmiddag 13 september van 
13.30 uur tot 16.00 uur in 't Dorpshuus, of meld je aan bij Bets Gerrits, 
tel.nr. 0485-371262 of bij Gina Bus tel.nr. 06-42815409. 

Diversen 

Oud IJzer/oud papler 

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. 



Puberactiviteit! Meld je a an!! 

Beste Lekerse pubers, 

Nadat we vorig jaar helaas niets voor de Lekerse pubers konden 
organiseren, hebben we voor dit jaar wei weer een spannend uitje 
gepland! Toverland Halloween! 
Deze staat gepland op vrijdag 22 oktober! 

Wij gaan op vrijdag 22 oktober naar Toverland Halloween. 
We verzamelen om 16.45 uur bij 't Dorpshuus en gaan om 23.00 uur weer 
naar huis. Zorg wei dat je van te voren thuis wat gegeten hebt. Wij zorgen 
daar voor wat lekkers. 
Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 7,50. 
Zit je dit schooljaar in de brugklas, 2e, 3e of 4e jaar van het voortgezet 
onderwijs en lijkt het je leuk om mee te gaan, geef je dan nog snel op v66r 
9 september a.s.! 
Dit kun je doen door € 7,50 in een envelop te doen, voorzien van je naam, 
ad res, emailadres en telefoonnummer (ouders). 
Je kunt deze envelop afgeven bij: 
Rosalie van Katwijk, Vrijstraat 6, telefoonnummer 06-41065541 of 
Fraukje Coopmans, Dorpsstraat 22, telefoonnummer 06-51397271 

Groetjes, 
Namens de pubercommissie: 

Fraukje Coopmans 
Rosalie van Katwijk 
Lillian Rongen 
Mieke Cornelissen 
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Brldcecursus voor beginners 

Op donderdag 30 september starten we in 't Dorpshuus in Ledeacker met 
een nieuwe beginnerscursus bridge. 
Bridge is een uitdagend kaartspel dat door steeds meer mensen wordt 
gespeeld. Het is een spel dat uitdagender is dan rikken of klaverjassen en 
altijd draa it om het net iets beter bieden en spelen dan de andere 
deelnemers. De bieding bepaalt welke kaartsoort troef is en hoeveel 
slagen er moeten worden gehaald. Tijdens het spelen moetje dat 
waarmaken, terwijl je tegenstanders proberen dat te voorkomen. 
"Berry's Vijfkaart hoog" is ons biedsysteem. Het wordt door bijna aile 
beginnende bridgers gespeeld. Jong en oud zijn welkom. Martien van den 
Boomen en Hent Baltussen verzorgen voor de zesde keer de cursus en 
Toon Peeters helpt mee. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen 
geven, willen we niet meer dan 12 deelnemers. ledere avond wordt 
ongeveer een half uur theorle gegeven en daarna gaan we begeleld 
oefenen. We beginnen 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur. Je kunt thuis 
oefenen op de computer met behulp van het computerprogramma van 
Berry Westra. We helpen je daarbij op weg. 
Het cursusgeld bedraagt €50,- voor 12 lessen en een bridgeboekje. 
Heb je interesse voor de cursus dan kun je contact opnemen met 
Kees den Teulin& tel.nr. 0485-383472 of 06-24234218 of via e-mail: 
kees.den.teullng@home.nl van Brldgeclub den Brink. 
Je magje ook melden bij Martien, Toon of Hent. 

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

Geboren 

Op 3 augustus is Rhett Aben geboren. Rhett is de zoon van Stef Aben en 
Lisan Janssen. Rhett woont met zijn ouders op Den Berk 10 
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Verhuisbericht 

Beste Lekerse mensen, 

De laatste Takken heeft het Leker verlaten. 
We wonen nu op het 14 Oktoberplein 7 d, 
5825 CC in Overloon. 
Ben je in de buurt, kern dan gerust een keertje langs. 

Heel veel groeten, 
Harrie en Truus 

Jubileum 

Op 5 september vieren onze ouders Cor en Gina Bus-Thijssen hun 
60-jarig huwelijk. Dit diamanten feest vieren zij sa men met hun kinderen 
en kleinkinderen. Hun adres is: 

Alexandriestraat 47 
5845 BT, Sint Anthon is 

Overlijdensbericht 

Op maandag 16 augustus is Dhr. Jan Baltussen in Zorgcentrum 
Op 't Hoogveld overleden. Jan is 84 jaar geworden. Op zaterdag 21 
augustus was de afscheidsviering op zijn geliefde plek aan de Dude 
Breestraat 62. Wij wensen zijn vrouw Nel, zijn kinderen en kleinkinderen 
en de naaste familie vee I 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 7 oktober 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 september 2021.
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8 sept. 
12 sept. 
13 sept. 
16 sept. 
25 sept. 
6 okt. 

10 okt. 
13 okt. 
21 okt. 
22 okt. 
3 nov. 
7 nov. 

13 nov. 
4 dec. 

18 dec. 

Activiteitenkalender 

fietstocht KBO, 13.30 uur verzamelen bij 't Dorpshuus 
gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
start koersballen KBO, aanvang 13.30 uur 
inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij 't Dorpshuus 
inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
puberactiviteit Toverland Halloween 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
jeugdprinsenverkiezing 
prinsenbal 
prinsenreceptie 
lichtjestocht 
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