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Beste Lekerse mensen,

De eerste maand van 2022 is al weer voorbij. Het zonnetje hebben we 
weinig gezien, want het weer was vooral grijs en miezerig. De eerste weken 
van januari waren we erg jaloers op onze ooster‐ en zuiderburen, want daar 
kon je gewoon winkelen of naar de horeca. Nu maar afwachten of wij ook 
de goede weg kunnen vinden om weer helemaal open te gaan en volop te 
leven in een wereld mèt corona! 

Veel leesplezier!
Redac e ‘t Lekers Nieuws

Afvalkalender

Zoals misschien wel opgevallen is, is de afvalkalender voor dit jaar niet huis‐
aan‐huis verspreid. De afvalkalender is nu te vinden op  
www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender. Mocht dit las g zijn dan is 
een papieren versie te verkrijgen door een mailtje te sturen naar 
gemeente@landvancuijk.nl met als onderwerp “afvalkalender”. Vermeld in 
je mail je naam en je volledig adres. Je krijgt dan je kalender toegestuurd.

Beestenbende

De Beestenbende is een landelijk project en in Land van Cuijk en Boekel 
doen duizend kinderen hieraan mee en zorgen ervoor dat de dorpen 
schoon blijven. In Ledeacker gaan Sam, Teun, Daan en Koen eens per 
maand onder begeleiding op pad om in Ledeacker rommel op te ruimen. 
Sam, Teun, Daan en Koen: jullie doen goed werk en de volgende keer 
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mogen jullie worstenbroodjes voor jezelf halen (en de begeleiding 
natuurlijk) en de rekening indienen bij de Dorpsvereniging. 

MeerBomenNu in Ledeacker

Voor het tweede jaar op rij hebben we in Ledeacker via “PlanBoom” 
boompjes kunnen planten. In totaal ruim 1500 boompjes op vier 
verschillende plekken. Daarnaast hebben we met hulp van de gemeente in 
het landschapspark (hoek Kerkveld en Dorpsstraat) en op enkele andere 
plekken wat grotere bomen kunnen planten.
Een mooi begin, maar we willen veel meer en er zijn nog vele kansrijke 
plekken. Vooral mensen die aan de rand van het dorp of in het buitengebied 
wonen hebben vaak voldoende ruimte om hun tuin of erf te vergroenen en 
te verfraaien en zo hun omgeving gezonder en kind‐ en klimaatvriendelijker 
te maken. Plannen? Neem contact op met de Dorpsvereniging via 
secretariaat@hetleker.nl. De werkgroep Ledeacker Groen wil je graag 
helpen. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt en er zijn veel 
subsidiemogelijkheden. Zie daarvoor ook de website 
h ps://www.brabantslandschap.nl/

Deze winter nog aan de slag.
De Dorpsvereniging en het IVN beginnen in Ledeacker een bomenhub. 
Dat is een plaats waar we jonge bomen (tot 3 jaar) opslaan om ze daarna 
weg te geven. 

Jij kan helpen door:
1.     opschot (jonge bomen) van inheemse bomen uit je tuin of omgeving 
        te oogsten en in te leveren bij leden van de werkgroep
2.     ons te a enderen op plekken waar boompjes geoogst kunnen 
        worden. Dat zijn plekken waar ze geen kans hebben groot te worden
3.     zelf “onze boompjes” te planten. 

Die kun je gra s bij ons halen op 12 maart of op afspraak. Voorwaarde is 
natuurlijk dat er voldoende bomen geleverd/geoogst worden. Anders wordt 
het volgende winter, want wij gaan door. Geef van te voren even door 
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hoeveel bomen je wilt. In ‘t Lekers nieuws van maart geven we door wat we 
zo ongeveer in huis hebben. Ook laten we sommige bomen groter worden 
om later in het dorp of binnen de gemeente te planten. Boompjes die we 
over hebben geven we aan andere hubs in onze gemeente of aan Urgenda. 
Deze organisa e coördineert landelijk de ac e MeerBomenNu. Zie de 
website MeerBomenNu ‐ (Ver)plant een boom voor minder CO2! 
Urgenda plant deze winter maar liefst 1 miljoen bomen. 
De vraag naar boompjes was erg groot. Na 4 dagen waren er meer dan 1 
miljoen aangevraagd en men wil niet het risico lopen dat er te weinig 
bomen geoogst worden. Op hun site kun je zien waar wanneer geoogst 
wordt. Doe mee en maak ’t Leker groener. Je kunt contact opnemen met 
Marijntje Knapen, Lion Linders, Henk Jans, Twan Kempen of Hent Baltussen.

Rubriek 'Nieuwe Buren!'
 

Vanaf februari hebben we de rubriek 'Nieuwe Buren' in het leven geroepen.
In deze nieuwe rubriek ‘Nieuwe Buren!’ maken we kennis met inwoners die 
onlangs in Ledeacker zijn komen wonen. Ben je ook onlangs naar Ledeacker 
verhuisd, of lijkt het je leuk om je in deze rubriek te laten voorstellen? 
Neem dan gerust contact op met: jeroenverhoeven0485@gmail.com 

Nieuwe buren: Marion van Hoof en Huib Rost
Vanavond ben ik te gast bij Marion van Hoof en Huib Rost. Het gezin is in juli 
2021 vanuit het Sint Tunnisse Zandseveld verhuisd naar de Nullen in 
Ledeacker. Als ik binnenwandel wordt er meteen gevraagd hoe ik mijn koffie 
drink. Als ik zeg: “In een kopje, of in een bekertje…”, word ik ondertussen 
vriendelijk begroet door de half jaar oude pup Mazzel.

Marion en Huib zijn beide ondernemers. Marion runt sinds 2006 haar 
eenmanszaak met haar prak jk dierenfysiotherapie in Boxmeer. 
Daarbij wordt Marion ingeschakeld voor specifieke gevallen voor de 
dierenartsenprak jken in Mill en Leunen. Met haar prak jk behandelt ze 
niet alleen onze huisvriendjes honden of ka en, maar ook (op loca e) 
paarden met een blessure. Een goudvis met zwemmerseczeem is ze nog 
niet tegengekomen.
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Huib zit sinds 6 jaar in de maatschap FysioXperts in Wanroij. 
Ook fysiotherapie, maar dan voor mensen‐mensen. Hiervoor combineerde 
Huib zijn vak met een topsportcarrière als Olympisch triatleet. Nu runt
Huib samen met zijn zakenpartner en 3 medewerkers een goede en 
gerenommeerde prak jk in het voormalige bankgebouw tegenover de Kerk 
in Wanroij. Onlangs hee  Huib daar zijn zaak uitgebreid. Helaas: er zat niets 
meer in de kluis…

Huib en Marion hebben 3 kinderen: Sem, Imke en Kai. Sem (13) gaat naar 
school op het Elzendaalcollege. Sem houdt van het buitenleven. Hij is trots 
op zijn 7 kippen die hij eindelijk in zijn nieuwe kippenhok op de Nullen kan 
houden. Hij zou ook nog graag een hangbuikzwijntje willen hebben plus een 
koppeltje schapen. Maar hier gaat veel jd in zi en. Tijd die hij ook nodig 
hee  voor zijn hockeyclub in Boxmeer, het hardlopen en natuurlijk zijn 
school. Imke (10) is ook erg spor ef en is een slimme tante. Ze houdt van 
paardrijden zowel op de manege als (eindelijk) thuis en zit op hockey. 
Imke vindt het fijn dat ze na de verhuizing op dezelfde basisschool in Sint 
Anthonis kan blijven zi en. Derde in de rij is Kai (6), een vlo e jongen die 
naast het paardrijden onlangs bij DSV is gaan voetballen. Kai trof het 
bijzonder goed toen jdens zijn verhuizing bleek dat een van zijn 
klasgenootjes ook zijn nieuwe buurjongen werd. De eerste speelafspraak 
werd al snel gemaakt, hierna zijn er inmiddels vele gevolgd.

Het werk van Huib en Marion houdt in dat ze soms in de avonduren moeten 
werken. Ondanks hun drukke agenda, is er al jd iemand thuis voor de 
kinderen. Gelukkig is er ook jd om samen na 21.00 uur met z’n tweetjes op 
de bank te ploffen en om in het weekend samen te genieten van het 
gezinsleven en het buitenleven op hun nieuwe stek. 

Door hun drukke banen is er nu weinig jd voor het verenigingsleven. 
Maar ze houden de ontwikkelingen in en rondom Ledeacker in de gaten. 
Het spor eve gezin is zeer enthousiast met de komst van het 
Landschapspark De Laan met de hardloopbaan op het Kerkveld. Ook het 
struinpad naast de Tovensche Beek hebben ze ontdekt met de pup Mazzel. 
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Beste Hanen, Hennen, Kuukens en alle andere carnaval lie ebbers,

Graag hadden wij u in deze edi e van 't Lekers Nieuws ons 
carnavalsprogramma gepresenteerd, maar helaas is de realiteit anders.
Ook dit jaar kunnen we niet normaal carnaval vieren zoals we gewend 
waren, maar wat we toch wel weer ontze end gehoopt hadden. 
De maatregelen laten het helaas nog steeds niet toe om nog een volwaardig 
programma neer te kunnen ze en.
Daarom zullen er voor dit carnavalsseizoen geen Prinsenpaar, 
Boerenbruidspaar en M/V van het jaar onthuld worden. Ook kan er helaas 
geen Bonte Avond georganiseerd worden. Voordat de lockdown begon 
hebben we wel het Jeugdprinsenpaar bekendgemaakt. Jeugdprins Sjef, 
Jeugdprinses Roos als heersers van de Kuukens, met pages Floor en Laura, 
Narren Daan en Sander en Jeugdraad Lo e en Micha als hun gevolg. Het zal 
wederom een ongewoon carnavalsseizoen worden. Toch willen we als 
carnavalsvereniging zeker kijken naar ac viteiten die we wel kunnen 
organiseren. Voor ac viteiten rond de carnavalsdagen in februari wordt dan 
ook gekeken naar alterna even, vooral ook voor de jeugd.

Sem hee  afgelopen herfst genoten van het uitje naar Toverland en Imke en 
Kai zien al uit naar het volgend jeugdweekend in Ledeacker.

Tot slot Marion: “We zijn door de inwoners en buren zo hartelijk ontvangen. 
Iedereen is vriendelijk. Toen we in het begin even (te) druk waren met de 
verhuizing, werd dit door iedereen begrepen. We zijn blij dat we in het 
mooiste dorp en in de leukste buurt zijn gaan wonen!”
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Ziekenbezoek

We zullen de zieken onder ons niet vergeten. U zou ons daarbij een handje 
kunnen helpen door mensen die een steuntje in de rug nodig hebben of 
een hart onder de riem, op te geven via cvdehanen@hotmail.com  

Carnavalskrant

De krantencommissie is er wederom in geslaagd om een mooie en goed 
gevulde krant in elkaar te ze en! 
Op zaterdag 19 februari komen leden van CV de Hanen bij u aan de deur om 
de carnavalskrant persoonlijk aan u te overhandigen. 
Voor het laatste nieuws kunt u ons volgen via social media (Facebook en 
Instagram) of neem een kijkje op www.dehanen.nl

Alaaf! CV De Hanen

Reanima e/AED cursus

Na jarenlange enthousiaste inzet hee  Ria Hermens besloten om te stoppen 
met de organisa e rondom de Reanima e/AED cursus. Namens iedereen 
danken wij Ria voor de organisa e. Inmiddels is bekend dat Yvon 
Cornelissen en Dorothé Jans dit van haar overnemen.
De eerst volgende data staan al gereserveerd voor dinsdag 29 maart en 
woensdag 30 maart. De uitnodigingen volgen nog.
Voor degene die in aanmerking komen voor de beginnerscursus wordt een 
aparte datum gepland. Mocht U ooit interesse hebben in de 
beginnerscursus of vragen anderszins dan kunt U mailen naar 
ledeacker@sintanthonishartveilig.nl 

Met vriendelijke groet Yvon en Dorothé



Oud ijzer/oud papier

Vanaf 1 januari kunt u geen oud papier meer inleveren in Ledeacker. 
Aan de Remmersberg in Sint Anthonis komt jdelijk een container voor oud 
papier op de woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur. 
De permanente loca e bij Verdaasdonk blij  gelukkig wel bestaan. 
Het is nog wel mogelijk om oud ijzer in te leveren in Ledeacker. 
Dit kan nog steeds iedere laatste zaterdag van de maand voor de middag. 
U kunt hiervoor terecht op het grasveldje bij de S ppent. 
Grotere par jen 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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Goede Doelenac e

De werkgroep Goede Doelen hee  twee jaar haar Goede Doelenac e 
moeten a lazen. Dit jaar hopen wij dat het wel doorgaat. 
Nog een keer de uitleg hoe het werkt. Op 29 maart a.s. krijgt ieder 
huishouden in 't Leker een envelop met daarin een lijst van de 12 
deelnemende goede doelen. Op deze lijst kunt u aangeven welke goede 
doelen u wilt steunen en daarachter noteert u hoeveel u wilt doneren.
Onderaan de lijst telt u de verschillende bedragen bij elkaar op en ook dat 
vult u in. Het geld stopt u daarna in de envelop samen met de ingevulde 
lijst. Het is helaas alleen mogelijk met contant geld te betalen. En alles gaat 
anoniem. De enveloppen worden 5 en 6 april opgehaald.
Wij hopen op een fijne opbrengst, want we hebben er tenslo e al twee jaar 
voor kunnen sparen. Bij vragen kun je terecht bij onderstaande personen.
Hartelijke groeten van

Marijke Arts tel 06‐50493087
Mientje Pluk tel 06‐42516146
Ria Hermens
Gemma Broeren.



Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team

Tel. 0485‐471246 (op werkdagen van 9.00–12.30 uur behalve donderdags) 
Voor dringende boodschappen: 06‐23887860
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis
h p://www.parochiemariamoedervandekerk.nl

19 febr. rondbrengen carnavalskrant
25 maart jaarvergadering Dorpsvereniging
29 maart rondbrengen Goede Doelen enveloppen
5+6 april ophalen Goede Doelen enveloppen
2 juli 't Leker Live, dorpsfeest
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Overlijdensbericht

Op zaterdag 22 januari is Theo Rovers thuis in de Vrijstraat rus g 
ingeslapen. Theo mocht maar 60 jaar oud worden. Op donderdag 27 januari 
was de afscheidsceremonie bij Hotel Restaurant Riche in Boxmeer. 
Wij wensen zijn vrouw Jacquelien en zijn dochters Anouk en Nynke en hun 
partners veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Uitgegeven onder auspiciën van Dorpsvereniging 't Leker. De redac e houdt zich het recht voor aangeleverde kopij in te 

korten. Digitaal te ontvangen via lekersnieuws@gmail.com. Kopij per e‐mail sturen naar lekersnieuws@gmail.com of 

schri elijk naar 't Lekers Nieuws, Vrijstraat 16, 5846 AG Ledeacker. 

Volgend nummer verschijnt donderdag 3 maart 2022. 
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