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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

De septembermaand was een maand met vee I mooie nazomerdagen 
tussen de bulen door! De herfst Is weer echt begonnen. De versoepellngen 
rondom corona lijken geen extra besmettingen op te leveren en daarom 
worden en zijn diverse activiteiten weer opgestart. Het belooft weer 
ouderwets gezellig te gaan worden. Geniet ervan maar blijf alertll 

Veelleesplezierl 
Redactie 1t Lekers Nieuws 

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

Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar doen diverse Lekerse verenigingen mee aan de Rabo 
ClubSupport. Van 4 tot 25 oktober kun je stem men via de Rabo App, 
om je club/vereniging een financieel steuntje in de rug te geven. 

Jeugdkamp 2021 

Het is inmiddels al weer even gel eden, maar van 16 tot 18 juli jl. vond het 
jeugdkamp plaats voor kinderen van groep 2 tot en met groep 7. Zo'n 30 
kinderen waren welkom bij Jos en Linda van Dommelen om hun kamp op 
te slaan. Er waren vele activiteiten georganiseerd waaronder een GPS 
tocht, kampvuur, een rullspel en een bingo. Er was een bulkschulfbaan met 
veel groene zeep, een waar lasergame gevecht en als laatste nog klimmen 
op de klimwand van het scoutingterrein. Ook voor de vulling van de 
hongerige buiken was gezorgd, van marshmallows tot frietjes en broodjes 
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kroket bij het ontbijt. Zelfs omroep Brabant had Iucht gekregen van deze 
activiteit en kwam langs met het HBrabants Buske". 
We will en de jeugdcommlssle bedanken en natuurlljk ook Jos en Linda 
voor hun gastvrijheid. 

22 oktober gaan de pubers op stap naar Toverland. 

KBO 
KBO 

Op zondag 10 oktober kunt u weer gezelllg komen eten In 't Dorpshuus, 
aanvang 12.30 uur. 
Ook kunt u weer komen wandelen op woensdag 13 oktober, we starten 
dan om 9.00 uur bij 't Dorpshuus. 
Donderdag 21 oktober staat de Algemene Vergadering op de agenda, 
we beginnen dan om 13.30 uur. 
De inloopmiddag die gepland stond komt dante vervallen. 
Op 3 november gaan we om 14.00 uur weer ktenen In 't Dorpshuus. 
10 November gaan we dan wandel en en op 14 november gaan we weer 
gezamenlijk eten. 
De volgende inloopmiddag is op 18 november, aanvang 14.00 uur in 
't Dorpshuus. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

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

Ook dit jaar zal in Ledeacker de grafzegening plaatsvinden en wei op 
zondagmiddag 31 oktober om 14.00 uur. We hopen dat iedereen eraan wil 
meehelpen om voor Allerzielen de graven netjes te maken. Ons kerkhof 
ziet er het hele jaar door verzorgd uit, maar rond Allerzielen is het gewoon 
een plaatjel Heel hartelijk dank aan Henken de kerkhofschoffelaars die het 
hele jaar rond ervoor zorgen dat ons kerkhof er netjes uitziet. 

TONEELVERENIG N G 
KAKELBOND 

Toneelvereniging Kakelbond 

ledereen, die door aankoop van een paasbrood of vlaai, Toneelvereniging 
Kakelbond heeft gesteund via de Goede Doelen acties van Jan Linders, 
ontzettend bedanktiii 

Carnavalsvereniging de Hanen 

De zomer is nog maar net voorbij en gelukkig hebben we weer goede 
vooruitzichten met de huidige versoepelingen, dus CV de Hanen is weer 
volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalsseizoen 
2021/2022! Nog even en dan is het alweer de 11e van de 11e en CV de 
Hanen nodigt u daarom graag uit voor de volgende activiteiten: 

3 



Jeugdprins en Jeugdprinses verkiezing 

Op zondag 7 november zullen we de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses 
van CV de Hanen gaan loten uit de kandidaten die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen en hun 
ouders, opa's en oma's uit Ledeacker bij deze loting aanwezig zijn. 
ledereen is hiervoor van harte uitgenodigd! 
Aanvang: 15.00 uur in 't Dorpshuus. 

Prinsenbal 

Op zaterdag 13 november zullen we dan toch na een extra jaar afscheid 
gaan nemen van Prins Rudy d'n 1e en zijn Prinses Hilde en van het 
Boerenbruidspaar Stefan en Conny. 
Het Prinsenbal is in een nieuw jasje gestoken! 
Er zal deze avond een quiz gespeeld worden, waarmee mooie prijzen te 
winnen zijn. ledereen is welkom en we hopen op een grote opkomstl 
Het belooft een spannende en gezellige avond te worden. Rond de klok 
van 11 over 11 zullen we aan u de kakelverse heersers van CV de Hanen 
voor het carnavalsjaar 2021/2022 gaan onthullen. Nieuwsgierig? 
Kom gezellig mee doen en maak kans op mooie prijzen! 
Aanvang: 20.00 uur in 't Dorpshuus (tijd aanvang kan nog wijzigen o.b.v. 
coronamaatregelen) 

Prinsenreceptie 

Zaterdagavond 4 december wordt u door CV de Hanen in de gelegenheid 
gesteld om het nieuwe Prinsenpaar van CV de Han en te komen feliciteren. 
Ook de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses zullen hierbij aanwezig zijn. 
Aanvang: 20.00 uur in 't Dorpshuus. 

Zet deze datums alvast in uw agenda! 
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Om alvast op de carnavalsactiviteiten voor 2022 vooruit te lopen, kunt u 
zich opgeven voor een optreden op de Bonte Avond van CV de Hanen op 
19 februari 2022. 
Heb je interesse, geef je dan alvast op via cvdehanen@hotmail.com. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf 
CV de Hanen 

Hallo kinderen uit Ledeacker van groep 7 en 8 

Carnavalsvereniging "de Han en" is weer volop bezig met de voor
bereidingen voor het komende carnavalsseizoen. 
Zo ook met de aankomende verkiezing van de jeugd, welke gehouden 
wordt op 7 november om 15:00 uur in 't Dorpshuus. 
Ben jij de aankomende Jeugdprins, Jeugdprinses, adjudant, page, nar of 
raadslid die dit jaar met ons jeugdcarnaval wil vieren? 
Stuur dan een berichtje naar cvdehanen@hotmail.com. Geef daarin aan 
of je voor a lies mee wilt Iaten of kiest voor 1 of een aantal hiervan. 

Kinderen uit groep 8 mogen mee Iaten voor: 
1. Jeugdprins; 
2. Jeugdprinses; 
3. Adjudant; 
4. Page; 
5. Nar. 
Kinderen uit groep 7 en 8 mogen aansluiten bij de jeugdraad als raadslid. 

Stuur je keuze v66r 17 oktober a.s. naar cvdehanen@hotmail.com. 
Zijn er vragen dan horen we dat graag. Je kunt een berichtje per mail 
sturen of contact opnemen met een lid van de jeugdcommissie. 
Tot ziens! 

De jeugdcommissie, 
Elles Stemkens, Fraukje Coopmans en Hilde Verhoeven 

5 



Diversen 

Fotogroep Raak exposeert op 9 en 10 oktober 

De fotografen Herman Peters, Theo BOgels, Henk Kempen, Marga Nuijs 
en Rens Hubers vormen samen Fotogroep Raak. Van 2014 tot 2018 
exposeerde fotogroep Raak jaartijks. 
In de peri ode die daarop volgde hebben de fotografen bepaald niet 
stilgezeten waarmee het nu tijd is geworden voor een nieuwe expositie. 

In het weekend van 9 en 10 oktober as. zal Fotogroep Raak zich weer 
presenteren met een expositie in 't Dorpshuus te Lecleacker. Aile 
fotografen tonen daar hun beste recente werk. 

Theo Bogels (Sint Agatha) fotografeert graag onderweg en dat was de 
laatste tijd dichterbij huis dan Theo gewend is wat tot een serie 
verrassende beelden heeft geleid. 

Henk Kempen (Ledeacker) laat een serie beelden zien van mensen die 
ondersteund worden door zorglnstelllng Bronlaak In Oploo en daarnaast 
nog enkele k!nderportretten en natuurfoto's. 

Marga Nuljs (Wanrolj} heeft In haar studio een aantal mensen op 
biJzondere wljze 'In het Iicht gevangen'. Ook toont Marga beelden van 
honden en een aantal natuurfoto's. 

Rens Hubers (Mill) heeft mensen geportretteerd die getroffen z!jn door de 
z!ekte dement!e. Ook toont Rens beelden die hlj maakte tljdens de 
'valavond'. 

Herman Peters (Wanroij} is gaan experimenteren met een bijzondere 
camera wat tot een serie sfeervolle stillevens heeft geleid. Tevens toont hij 
een aantal portretten. Herman draagt ook zorg voor het vakkundiJ 
afdrukken van de foto' s voor deze expositie. 
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De fotografen van Raak zijn heel blij dat zij na 2 jaar hun werk weer mogen 
Iaten zien aan aile belangstellenden. De bezoekers kunnen gaan genieten 
van een fraaie verzameling toto's. Uiteraard zullen voor deze expositie de 
actuele corona-maatregelen van toepassing zijn. 

De expositie van Fotogroep Raak is in 't Dorpshuus, Stippent 2a in 
Ledeacker. 
Openingstijden: 
zaterdag 9 oktober: van 11.00 -18.00 uur 
zondag 10 oktober: van 11.00 -18.00 uur 

Fotogroep Raak heet iedereen van harte welkom. De toegang is gratis! 

Voor meer informatie kan men bellen met: 
• Henk Kempen tel.nr: 06-241 670 57 
• Herman Peters tel.nr: 06-373 216 99 
of mailen naar: fotogroepraak@gmail.com 

Hartelijke greet! 

Fotogroep Raak 
Theo, Henk, Marga, Herman, Rens 

Oud ijzer/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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Wandel mee met de Lichtjestocht Sint Anthon is en Ledeacker 
op 18 december 2021 

Stel je voor ... het is donker, je bent warm ingepakt en kijkt voor je uit. 
Je ziet zover je kunt kijken lichtjes op de grand. Magisch. Je volgt de lichtjes 
en bent benieuwd waar je uitkomt. Het kerstverhaal begint. 

Deze 'stel je veer' wordt werkelijkheid op zaterdag 18 december. 
Dan vindt de Lichtjestocht Sint Anthonis en Ledeacker plaats. 
Een magische lichtjestocht met onderweg het klassieke kerstverhaal. 
Georganiseerd veer kinderen en volwassenen, jong en cud. Onderweg 
word je verrast door zang, theater en dans waarbij het kerstverhaal tot 
Ieven komt. De organisatie werkt sa men met verenigingen en bewoners uit 
Sint Anthonis en Ledeacker en wil'samen zijn', 'warmte' en 'in beweging' 
bij elkaar brengen. 

De wandeling van 2 km wordt uitgezet in Sint Anthon is. De Lichtjestocht 
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. 
Deelname aan de Lichtjestocht is gratis. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk 
heel welkom en zorgt veer continu'iteit van de Lichtjestocht in 2022. 
Parkeren doe je bij het MFA maar we hopen dat zoveel mogelijk mensen te 

voet of op de fiets komen. 
Actuele informatie staat op de Facebook-pagina: 
https:/ /www. facebook.com/Lichtjestocht 

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

Cafe Brein is een trefpunt voor men sen met een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAHL hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en 
professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval en 
hersentumor of reanimatie. 

In Cafe Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, 
ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft 
uit te leggen wat er a an de hand is. 

Op 11 oktober organiseert de werkgroep van cafe Brein weer een nieuwe 
(fysieke) bijeenkomst. 
Deze avond staat in het teken van sport en spelactiviteiten voor mensen 
met een NAH. De organisatie Kapral zal aanwezig zijn om uitleg hierover te 
geven. Naast de begeleider van Kapral zal oak een ervaringsdeskundige 
met NAH haar kijk geven over het sporten binnen Kapral en wat dit met 
haar doet? 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op een nieuwe locatie nl. 
de bibliotheek in Boxmeer (De Raetsingei15831KC Boxmeer) 

U kunt zich opgeven t/m 8 okt. 2021, door u aan te melden via deze link: 
https:/ /biblioplus.nlfagenda 

lnformatiebijeenkomst over prettig Ianger thuis wonen 

We blijven steeds Ianger thuis wonen. Vel en willen dit zelf oak, maar het is 
oak steeds vaker een 'meet'. Het zorglandschap verandert namelijk. 
Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat hun opties zijn. En nag 
belangrijker; hoe ze zaken goed kunnen regelen. Bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een waning waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen. 
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Of door gebruik te maken van een (pre-)mantelzorgwonin& waardoor er 
voor hen gezorgd kan worden. Om inwoners bij te praten over dit 
onderwerp, is er een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 19 
oktober. Deze bljeenkomst Is fyslek en online blj te wonen, aile lnwoners 
van hetLand van Cuijk zijn welkom. 
Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en inwoners staan deze avond 
klaar om informatie, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden te delen. 
Zo kennen bezoekers na deze avond aile mogelijkheden en regels rondom 
(pre-)mantelzorgwoningen. Voor zichzelf, 6f voor hun ouders. 
Zij ontvangen ook nog een handige en leuke goodiebag. De bijeenkomst is 
dus fyslek, maar ook online te volgen en/of later terug te kljken. 
Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl. Je kuntje aanmelden tot 15 
oktober. 
Datum: dinsdag 19 oktober 
Tijdstip: van 19.30-21.30 uur 
Locatie: Stadschouwburg Cuijk +online te volgen 

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

Dankbetui&in& 

Wij will en iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en trotse opa 
Jan Baltussen. 

De kaartjes, bloemen, berlchtjes en andere vormen van belangstelllng 
hebben ons veel warmte en steun gegeven. 

Nel Baltussen-Gruntjes 
Kinderen en kleinkinderen 

Zorgcentrum Op 't Hoogveld, kamer 2.24 
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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 4 november 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 27 oktober 2021.

Hallo Lekerse mensen, 

Heel veel dank voor de vele gelukwensen, kaarten, bloemen, mailtjes en 
appjes bij de gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. 
Wij hebben genoten van deze speciale en onvergetelijke dag. 

Cor en Gina Bus-Thijssen 
Alexandriestraat 47 
Sint Anthon is 

;; . 

6 okt. 
9-10 okt 

10 okt. 
13 okt. 
21 okt. 

22 okt. 
31 okt. 
3 nov. 
7 nov. 

10 nov. 
13 nov. 
14 nov. 
18 nov. 
4 dec. 

18 dec. 

Activiteitenkalender 

kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
foto expositie in 't Dorpshuus van 11.00 tot 18.00 uur 
gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij 't Dorpshuus 
algemene vergadering KBO in 't Dorpshuus, 
aanvang 13.30 uur 
puberactiviteit Toverland Halloween 
grafzegening 14.00 uur 
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
jeugdprinsenverkiezing, aanvang 15.00 uur in 't Dorpshuus 
wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij 't Dorpshuus 
prinsenbal, aanvang 20.00 uur in 1t Dorpshuus 
gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur 
inloopmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
prinsenreceptie, aanvang 20.00 uur in 't Dorpshuus 
lichtjestocht 
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