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Beste Lekerse mensen,

Vrij onverwacht kregen we te horen, dat ongeveer alle coronamaatregelen 
geschrapt zouden worden op de vrijdag voor Carnaval. Dat betekende 
meteen dat een aantal gezellige ac viteiten weer door mochten gaan. 
In dit nummer lees je ook dat er in ons Dorpshuus weer van alles te doen is!

De weergoden waren ons niet guns g gezind in de afgelopen maand. 
Heel veel dagen met storm, harde wind, regen en zelfs hagel. We hopen nu 
op een fijn begin van de lente en denk eraan om de klok één uur vooruit te 
ze en in de nacht van 26 op 27 maart.

Veel leesplezier!
Redac e ‘t Lekers Nieuws

Uitnodiging jaarvergadering 25 maart 2022

Twee jaar later dan gepland, maar het gaat er dan eindelijk weer van 
komen. Op  vrijdag 25 maart a.s. is de jaarvergadering van Dorpsvereniging 
’t Leker om 19.30 uur in ’t Dorpshuus. 
Dit jaar willen we dat combineren met een borrelavond, zodat we onder het 
genot van een hapje en een drankje weer eens bij kunnen praten.
Dus kom naar de vergadering en drink daarna gezellig een borrel mee. 
We hopen jullie te zien op 25 maart!
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Ons Land van Cuijk: Denk jij ook mee?

Wat vind jij sterke of zwakke punten van Ledeacker?  
Welke aandachtspunten zijn belangrijk voor de toekoms ge samenwerking 
met de gemeente? We zijn benieuwd naar jouw mening! 
Vul het formulier in via www.onslandvancuijk.nl
Je kunt tot en met zondag 13 maart reageren.
#samenbouwenaanlandvancuijk

Gra s boompjes via onze ac e MeerBomenNu in Ledeacker

In de nieuwsbrief van februari hebben we aangegeven dat 12 maart tussen 
13.00 tot 15.00 uur gra s boompjes kunnen worden afgehaald. 
Het zijn geen sierstruiken of sierbomen maar inlandse soorten.
De ac e geldt ook voor mensen uit Sint Anthonis.
Om alles in goede banen te leiden, hebben we een paar spelregels.
1. Breng een papier mee met je naam, adres, mailadres en de 

plantplaats erop. Geef je wensen hierop aan. Ook als je meer dan 
het maximale aantal wil. We kijken dan na afloop of we nog iets
voor je kunnen betekenen.

2. Per gezin zijn er maximaal 10 boompjes beschikbaar. Indien er 
boompjes over zijn nemen we contact op met degenen die hebben 
aangegeven meer te willen.

3. Je krijgt verschillende boompjes zodat ook mensen die later komen 
nog keuze hebben.

4. Als je van tevoren doorgee  welke soorten boompjes (max 10) 
je wilt, dan houden we ze apart mits er nog voorraad is. Dat kan via 
een mailtje naar: landvancuijkgroen@outlook.com. Je kunt dan 
buiten de drukte om 15.00 uur komen. Deze wijze van bestellen 
gee  de grootste kans op succes.

5. Als je zelf zaailingen van bomen hebt, die je niet gebruikt, breng die 
dan mee voor een ander. In dat geval mag je wat meer boompjes 
meenemen. 
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We hebben vooral berk, kardinaalsmuts, hulst, liguster, vuilboom, lijsterbes, 
inlandse vogelkers, wilde roos, hazelaar, eik, kleine wilde kastanje en 
kleinere hoeveelheden andere boompjes. 

Ga te voet het zandpaadje in tussen Dorpsstraat 23 en 25. Als je met de 
auto komt, kun je die nabij de school parkeren. Mensen die denken over 
er eplan ng of het natuurlijker maken van hun erf kunnen ook contact 
opnemen. We kunnen dan misschien helpen bij het verkrijgen van 
subsidies. Voor dit plantseizoen zal dat waarschijnlijk niet meer mogelijk 
zijn, maar in het najaar wel. Als je nu aanvraagt zijn de potjes nog niet leeg.

Eugène

Voor de tweede keer in heel korte jd is Ledeacker opgeschrikt door het 
veel te vroege overlijden van een van haar inwoners. Iedereen kent Eugène 
Linders, iedereen kent zijn familie. Vele mensen kennen Eugène van het 
vakwerk wat hij leverde in hun tuin of oprit. Anderen kennen hem van zijn 
tomeloze inzet voor ons dorp, maar ook over de dorpsgrenzen was Eugène 
ac ef als vrijwilliger. In ons dorp was hij een van de stuwende krachten 
achter de jeugdac viteiten, de goederen‐ en dienstenbeurs, het tennis‐ en 
jeu de boules toernooi, de rommelmarkt en bij de carnavalsvereniging 
(ook als prins), als helpende hand bij allerlei klussen. 
Bij het Pinkstertoernooi was hij de manager van het hele horecagedeelte. 
Eugène, bevlogen, een kje eigenwijs, het hart op de goede plek en al jd 
bereid om de handjes uit de mouwen te steken. 
Hij hee  in zijn veel te korte leven al heel veel bereikt en zat nog vol met 
plannen. Helaas hee  het nooit zover mogen komen. Zijn plotselinge 
overlijden is voor ons dorp een aderla ng, maar voor zijn familie en 
vrienden is het een ramp. Wij willen al zijn naasten alle kracht van de wereld 
wensen om dit enorme drama te verwerken en een plekje te geven. 
Daarnaast willen we de vrijwilligers en vrijwilligsters die geprobeerd hebben 
om Eugènes leven met de AED te redden, bedanken en heel veel kracht 
toewensen. En natuurlijk: Eugène, bedankt voor wie je was, voor wat je 
gedaan hebt en voor je nog allemaal wilde doen. 
Weet dat je gemist wordt, maar vooral: rust zacht!



Oud ijzer/oud papier

Vanaf 1 januari kunt u geen oud papier meer inleveren in Ledeacker. 
Bij de Remmersberg in Sint Anthonis staat nu jdelijk een container 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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Fijn dat we onze ac viteiten weer kunnen oppakken. 
Op woensdag 2 maart kunt u komen kienen in 't Dorpshuus. 
We beginnen dan om 14.00 uur. Ook gaan we weer wandelen op woensdag 
9 maart, we vertrekken dan om 9.00 uur bij 't Dorpshuus.
Zondag 13 maart kunt u om 12.30 uur gezellig komen eten in 't Dorpshuus 
en op donderdag 17 maart is er weer een gezellige inloopmiddag. Iedereen 
is hier van harte welkom. Op 8 april staat de algemene ledenvergadering 
gepland, zet u dit alvast op uw kalender?

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
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Gezocht:

In 1967 is er door de blindenbond een 8mm film gemaakt van het Leker.
Het is een unieke film met veel (oud) Lekerse mensen erop.
Ik denk dat de meeste van jullie die film wel kennen en hem ook wel eens 
gezien hebben. Hij hee  ooit op de zolder van de ger amer gelegen maar 
bij het opruimen van deze zolder is hij niet boven water gekomen.
Het Brabants Historisch Informa e Centrum zou deze film graag willen lenen 
om die te digitaliseren voor in hun archief, zoals ze dat van meerdere 
dorpen doen. Ik ben om die reden op zoek naar deze film. 
Wie weet waar hij is? Wie kan mij daarbij helpen? 

Groetjes Henk Kempen

Informa ebijeenkomst over a rek zorgkosten bij 
belas ngaangi e 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert Mantelzorg‐ & 
Vrijwilligersplein (onderdeel van Sociom) een online informa ebijeenkomst 
over de a rek van zorgkosten bij belas ngaangi e. Als je veel zorgkosten 
hebt, mag je bepaalde kosten namelijk a rekken in de aangi e. 
Het gaat om specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden 
a rekbaar zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel. Een aangi e is al jd 
persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt trekken en die niet voor 
jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook daarvoor gelden 
voorwaarden. Vooral bij een laag inkomen is de kans op a rekbare 
zorgkosten groot. Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw 
bij Sociom, zal deze avond voorlich ng geven over hoe deze aangi e juist 
gedaan kan worden.  
De bijeenkomst vindt online plaats via Microso  Teams, van 19.30 tot 
21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instruc e. De bijeenkomst 

wordt ook opgenomen, zodat deze later nog teruggekeken kan worden. 
Aanmelden kan gra s tot 15 maart 2022 via www.mvplein.nl of neem 
contact op met Mantelzorg‐ & Vrijwilligersplein via 0485‐700500 of 
mvplein@sociom.nl . 
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Officiële heropening Oelbroeck

Hè hè, er gebeurt weer eens wat in St. Tunnis. De weg is bijna klaar maar 
wel weer open, de bouwplannen stapelen zich op, de Brink gaat op de 
schop en gaat weer bruisen, het centrumplan komt van de grond én 
Oelbroeck wordt officieel heropend. De termen MFA, dorpshuis of MFC 
gaan bij het grofvuil, vanaf nu is het kortweg: Oelbroeck. De openings‐
commissie is trots op het compleet vernieuwde Oelbroeck en hee  twee 
weekenden ingepland voor de openingsfeesten. Het volledige programma 
wordt in het volgende Lekers Nieuws uitgebreid besproken, maar we willen 
nu al een pje van de sluier oplichten. Agenda bij de hand? Daar gaan we 
dan. Voor wie niet wachten kan om eens uitgebreid rond te kijken, dol is op 
officiële openingshandelingen en toespraken, het magische moment van 
het begin tot het einde mee te maken, voor lie ebbers van cabaret en 
zang, mag vrijdagavond 22 april a lokken in de agenda. Wie in alle rust 
eens rond wil kijken, op zoek is naar een nieuwe hobby of een spannend 
boek, voor wie kennis wil maken met de gebruikers van Oelbroeck, zijn 
zaterdag 23 en zondag 24 april (overdag) een uitgelezen kans. Heb je de 
fes vals gemist, ben je wel weer eens toe aan een gezellig feestje en ben je 
18+, dan is zaterdagavond (en een stukje van de nacht) 23 april echt iets 
voor jou. Voor de senioren onder de senioren, voor wie alleen zijn 
eenzaamheid wordt, voor wie de gezondheid wel wat te wensen overlaat, 
hebben we maandagmiddag 24 april gereserveerd. Dan volgen een paar 
dagen rust, om de accu op te laden voor het tweede feestweekeinde. De 
zaterdagavond 30 april én de zondag (middag of avond, dat is nog niet 
helemaal zeker) 1 mei zijn ingeruimd voor een wat serieuzer cultureel 
programma, waar zeker flink gelachen kan worden. Voor wie het allemaal 
graag wat losser ziet, is er na afloop van het programma nog jd genoeg om 
gezellig na te praten en na te borrelen. Kortom: een boeiend programma 
met voor elk wat wils. We willen voorkomen dat de kosten voor de 
bezoekers al te hoog oplopen. We willen echter ook voorkomen dat 
Oelbroeck na deze twee weekenden bijna failliet gaat. Ben jij / bent u die 
ene ober die best wil komen helpen voor eeuwige roem of een oneindige 
dankbaarheid? Laat dit dan even per mail weten op het volgende mailadres: 
pedrobardoel@gmail.com of bel 06‐20 93 22 70. Graag tot het volgende 
Lekers Nieuws waar we wat meer toelich ng geven op onze plannen!
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Overlijdensbericht

Op vrijdag 4 februari is Eugène Linders plotseling overleden. Eugène mocht 
maar 49 jaar worden. Op donderdag 10 februari was de indrukwekkende 
afscheidsceremonie in crematorium Boschhuizen in Venray. Wij wensen zijn 
ouders Piet en Nellie, zijn broer Lion, zijn zus Hilde en verdere familie, maar 
ook zijn vele vrienden veel kracht en sterkte om zonder hem verder te gaan.

Op zaterdag 26 februari is Mevr. Truus van Duuren‐Verbruggen in 
Zorgcentrum Hof van Loon in Overloon overleden. Truus is 92 jaar mogen 
worden. Op vrijdag 4 maart is haar afscheidsdienst bij uitvaartcentrum 
Schrijen in Boxmeer. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht 
in deze verdrie ge dagen.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor de overweldigende 
aandacht en blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het 
overlijden van Eugène. De troostende woorden en de prach ge bloemen 
geven ons de kracht en steun om verder te gaan.
Tevens willen we iedereen bedanken voor de gi en aan de Reuma 
pa ëntenvereniging Land van Cuijk. 

Fam. Linders – Ledeacker 
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  2 maart kienen KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
  9 maart wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij ’t Dorpshuus
13 maart gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
17 maart inloopmiddag KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
22 maart online informa ebijeenkomst Sociom, aanvang 19.30
25 maart jaarvergadering Dorpsvereniging, aanvang 19.30 uur
29 maart rondbrengen Goede Doelen enveloppen
29‐30 maart herhalingscursus AED/hartreanima e
  5‐6 april ophalen Goede Doelen enveloppen
  6 april kienen KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
  8 april algemene ledenvergadering KBO in ’t Dorpshuus, 

aanvang 13.30 uur
10 april gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
13 april wandeltocht KBO, 9.00 uur starten bij ’t Dorpshuus
21 april inloopmiddag KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
22 april cabaret/zangavond Oelbroeck
23‐24 april open dag Oelbroeck
23 april feestavond Oelbroeck
30 april cultureel programma Oelbroeck
  1 mei cultureel programma Oelbroeck
  2 juli ’t Leker Live, dorpsfeest

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 7 april 2022. 
Slui ng insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 30 maart 2022.


