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Beste Lekerse mensen,

Wat hebben we genoten van die zonnige weken in maart. Precies op de 
laatste dag werden we nog verrast door een heus sneeuwdek. Laten we 
hopen dat de kou niet teveel schade toebrengt aan het frisse lentegroen. 
Fijne Paasdagen allemaal!

Veel leesplezier!
Redac e ‘t Lekers Nieuws

’t Leker Live gaat door!
3 x recht is scheepsrecht! Nu alle corona‐maatregelen van tafel zijn, staan 
ook alle lichten op groen voor ’t Leker Live op 2 juli 2022. De benodigde 
vergunningen zijn ingediend en staan klaar om afgestempeld te worden. 
De ar esten zijn geboekt. De horeca is geregeld. We willen jullie uitnodigen 
om een leuke en muzikaal gevarieerde avond mee te maken jdens ’t Leker 
Live. We bieden een muzikaal programma voor jong en oud met ar esten 
en talent met wortels in Ledeacker. Hierover in de volgende nieuwsbrief 
meer. We hebben mooie plannen klaar om het plein rondom de kerk om te 
toveren tot een ongekend gezellig fes valterrein met een grote Wauw‐
factor. Er zijn al kaarten te verkrijgen in de voorverkoop. 
Deze kosten € 11,00 voor 18+ en € 6,00 voor onze jongere gasten. 
Bekijk onze website www.leker‐live.nl voor meer informa e, de online 
kaartverkoop en het programma. 
We zoeken nog vrijwilligers die met deze avond willen meehelpen, zoals:
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• Entree / kaartcontrole;
• Kassa / muntenbalie;
• Opbouwen en a reken fes valterrein.
Lijkt het je leuk om mee te helpen en op deze avond aanwezig te zijn, 
stuur dan een mailtje naar secretariaat@hetleker.nl 
De (direct) omwonenden aan de Dorpsstraat zullen binnenkort door de 
organisa e worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. We geven dan uitleg 
over het gebeuren rondom ’t Leker Live en zullen eventuele vragen 
beantwoorden.

Lekerse vlag 
Er zijn weer Lekerse vlaggen te verkrijgen. Heb je interesse in zo’n mooie 
vlag? Dan kun je contact opnemen met Bert Aarts (06‐12966931)
Voor € 20,00 heb je die mooie wapperende haan in je bezit.

Oproep beheer en planning Dorpshuus
Bets en Harrie Gerrits hebben aangegeven na vele jaren te willen stoppen 
met het beheer van ’t Dorpshuus. Gelukkig is er Berts Aarts nog, maar om 
hem niet met alles op te zadelen zijn we op zoek naar mensen die dat mee 
op zich willen nemen. Wat precies de werkzaamheden zijn en hoeveel jd je 
ermee kwijt bent, daar kan Bert je alles over vertellen. Dus heb je interesse, 
neem contact op met Bert (06‐12966931) Hopelijk melden zich vrijwilligers, 
immers vele handen maken licht werk. Ook voor de planning/reserveringen 
van ’t Dorpshuus zijn we op zoek naar iemand. Bert hee  dit jdelijk op zich 
genomen, maar zou graag willen dat iemand dat overneemt. De werk‐
zaamheden kunnen vanuit huis, dus je hoe  er de deur niet voor uit, alleen 
een computer met internet zijn nodig. De meeste gebruikers van 
’t Dorpshuus staan vast in de agenda, maar het gaat met name om de 
aanvragen buiten de vaste beze ng om. 
Interesse: mail naar secretariaat@hetleker.nl  

Jaarvergadering
Op vrijdagavond 25 maart jl. hielden we voor het eerst sinds 2019 weer een 
jaarvergadering. Vanwege corona hebben we de jaarvergadering tot twee 
maal toe uit moeten stellen. Voor ons als bestuur een zinvolle avond, 
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waarin besproken werd waar we allemaal mee bezig zijn en wat er de 
afgelopen jd gerealiseerd is. Een avond met een mooie opkomst en met 
punten voor ons om mee aan de slag te gaan.
Wanneer de notulen klaar zijn, zullen die op de site van de Dorpsvereniging 
komen te staan. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

Leker Groen
Op de algemene jaarvergadering van de Dorpsvereniging hoorden ruim 30 
geïnteresseerden wat er in Ledeacker is gedaan jdens de coronajaren. 
Mooi om te zien dat er zoveel is gebeurd in die toch las ge periode. 
Respect voor de inzet van iedereen.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat er veel draagvlak is voor de groenplannen 
van de groenwerkgroep van de Dorpsvereniging. Het doel om komende 
jaren 8000 bomen te planten werd gepresenteerd en hee  draagvlak. 
De werkgroep is nu 2 jaar bezig en we zien gelukkig dat ook veel mensen 
zich roerden buiten ons om. De familie Thijssen plan e een heleboel bomen 
op haar erf en ook Linda en Jos plan en bij hun huis in de tuin zo’n 700 
bomen en boompjes. Ook weten we van 2 adressen dat ze gra s advies 
inwinnen voor het plant‐ en diervriendelijk maken van hun erf of tuin. 
Dat kan in het buitengebied grotendeels gesubsidieerd. Dus meld je als je 
plannen hebt. Bij onze laatste uitdeelac e hebben we ruim 300 planten 
weggegeven. Verder plan en wij dit jaar boompjes langs de Tovense Beek, 
in het park en bij het bosje tegenover het park. In het parkje hebben ruim 
100 kinderen ons geholpen door twee boompjes te planten waarvan ze er 
een adopteren. In de herfst komen er weer nieuwe ac es. Laat deze zomer 
je zaailingen van boompjes staan en breng ze naar ons in november zodat ze 
elders een nieuwe kans krijgen. Ook de gemeente hee  een begin gemaakt 
en zo’n 30 nieuwe bomen geplant en 7 bomen voor het park geschonken. 
Langs de Dorpsstraat hebben ze ook struiken geplant tussen het fietspad en 
de weg. Die houden we goed bij zodat het veilig blij . Helaas hebben ze ook 
op een paar plekken te veel gekapt naar onze zin. Daar zullen we ze op 
aanspreken want je moet in deze jden alleen kappen als er gevaar dreigt. 
Veel poli eke par jen beloofden ons 1 boom per inwoner en als ze dat 
waarmaken, krijgen we er nog ongeveer 700. Hopelijk zijn het grote bomen, 
want kleintjes moeten er nog veel meer komen, willen we de doelstelling 



van Brabant halen. Niet iedereen weet waarom we veel bomen willen 
planten en daarom melden we het nogmaals. We willen graag het Leker zo 
goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen. We kunnen niet alle 
achteruitgang in de natuur herstellen maar op zijn minst ons best doen. 
Bomen planten helpt daarbij. Daarnaast is het natuurlijk fijn als onze 
leefomgeving mooi en pre g is. Het zou leuk zijn als jullie ons zouden 

ppen over nieuwe mogelijkheden om te planten. Bijvoorbeeld rond erven 
of bij gebouwen in het buitengebied maar ook langs de openbare weg. 
Daar kan de gemeente nog veel bomen kwijt in bomenrijen of in 
houtwallen. Plekken met draagvlak van de buurt hebben de voorkeur bij de 
gemeente. Heb je ideeën of plannen neem dan contact op met de 
Dorpsvereniging of met landvancuijkgroen@outlook.com. 

Nieuwe buren
Als nieuwe inwoners van Ledeacker wil ik ons graag even aan jullie 
voorstellen. 
Dit ben ik, Marjanne de Haan, in een notendop:
Middelbare school doorlopen in Cuijk. Gestudeerd in Nijmegen. 
Gewerkt in Boxmeer. Al jd in commercie ac ef geweest en nu al weer ruim 
12 jaar werkende voor een interna onaal bedrijf in de FMCG. 
Hobby’s zijn zeilen, schilderen, gek op oud hout en ik ben nog steeds allerlei 
andere crea eve ac viteiten aan het ontwikkelen.
In september 2021 ben ik de trotse eigenaar geworden van Dorpsstraat 11 
in Ledeacker. Voorheen woonde hier familie van Dooren. 
Tijdens de zoektocht naar een loca e waar ik mij wilde ves gen, ben ik Jan 
tegen gekomen en die springt nu samen met mij in dit avontuur.
Jan komt uit Drenthe, geboren en getogen op een boerderij. 
Door zijn werk bij de Koninklijke Marechaussee is hij op diverse plekken 
gesta oneerd geweest in Nederland, maar ook op vredesmissie in Zuid‐ 
Soedan en op de Nederlandse An llen in samenwerkingsteams met de 
lokale poli e daar. Nu is hij werkzaam bij de motorpool. Vandaar dat jullie 
regelma g zo’n gestreepte motor bij het huis zien staan. 
Zijn hobby’s zijn motorrijden, mountainbiken, fietsen en hij klust graag.
Samen zijn we nu aan het verbouwen. Dit zal jd gaan kosten, het wordt 
een flinke verbouwing en in deze huidige markt loopt het vertraging op. 
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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

Hoe ziet u de toekomst van de kerk? Laat het weten!
Paus Franciscus vraagt ook uw mening ter voorbereiding op de 
bisschoppensynode met als hoofdthema “Als Kerk samen op weg”. 
Hierover kunt u ook lezen in het laatste nummer van Binding dat nu huis 
aan huis bezorgd is, mits u geen nee‐nee s cker op de brievenbus hebt. 
U wordt uitgenodigd om uw mening te geven over hoe u de Kerk en het 
katholieke geloof van vandaag de dag belee . Wat zegt het geloof u nog? 
Wat mist u? Hoe voorkomen we dat er in de toekomst niemand meer de 
kerk bezoekt en het geloof doorgee  aan de volgende genera es? 
Deze week bleek uit cijfers dat steeds minder mensen in Nederland nog 
aangeven dat ze gelovig zijn. Zijn we nog wel die Kerk die samen op weg is 
om onze zending in de wereld zo goed mogelijk waar te maken op het 
gebied van o.a. een gelovige hechte gemeenschap zijn, die zich voldoende 
inzet voor degene die onze hulp nodig hebben? 
Is er een luisterend oor, wederzijds begrip? Bidden we nog tot God? 
Hoe krijgt dit alles gestalte in onze eigen parochie en in ons dagelijks leven? 
Juist nu de wereld op z’n kop staat, gee  het geloof veel mensen houvast 

Ondanks dat het nog niet bewoonbaar is, zijn we wel super blij met het huis 
en de loca e. ‘t Lekers Nieuws lees ik aandach g door en jullie zullen ons 
gauw op een van de ac viteiten tegen komen. We verheugen ons er op, 
om iedereen te ontmoeten!

Groetjes, Marjanne & Jan
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Vastenac e 2022: Je land is je leven
De jaarlijkse Vastenac ecampagne staat dit keer in het teken van het 
beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt 
aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en 
klimaat. Wereldwijd lee  één op de drie mensen van de opbrengst van hun 
land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van 
natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze 
manier tach g procent van de biodiversiteit. Daarom is het belangrijk de 
landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenac e?
In 2022 ondersteunt Vastenac e drie Maya‐gemeenschappen in Guatemala 
bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van 
Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig 
bestaan en in Brazilië ontvangen zes g families materialen en begeleiding 
bij het opze en van een tuinbouwproject.

zodat ze de kracht en steun vinden om vol te houden door o.a. samen te 
komen om te bidden, te vieren, de H. Communie te ontvangen. 
Maar natuurlijk ook door er voor elkaar te zijn, niet alleen wanneer de nood 
le erlijk aan de man is, zoals nu op dit moment in de wereld, maar te allen 

jde. Op deze en andere vragen kunt u antwoord geven en zo de 
Nederlandse bisschoppen mee op weg helpen naar een goede 
voorbereiding op de bisschoppensynode van over de hele wereld, die als 
doel hee  om de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke 
Kerk. Uw mening telt, dus grijp deze mogelijkheid met beide handen aan en 
praat mee over de volgende onderdelen die de Nederlandse bisschoppen 
gekozen hebben naast het hoofdthema: Vieren, Medeverantwoordelijk voor 
missie, Dialoog in Kerk en samenleving. Laat van u horen en geef door hoe u 
de Kerk ziet, want die kerk vormen wij samen. Reageer voor 1 mei 2022. 
Voor meer informa e zie de site van ons bisdom: www.bisdomdenbosch.nl 
of geef uw gedachten door via de weblink: 
h ps://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q
 



7

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 
De carnavalsdagen liggen alweer even achter ons en de lente is inmiddels 
begonnen! Het was weer een ongewoon carnavalsseizoen voor CV de 
Hanen! In november stonden we in de startblokken om jdens het jaarlijkse 
Prinsenbal ons nieuwe Prinsenpaar en Boerenbruidspaar te onthullen, 
echter het liep anders. Op het laatste moment moesten we alles a lazen 
vanwege de sterk oplopende besme ngen en uiteindelijk waren het ook de 
maatregelen die ertoe leidden dat het ook niet meer mogelijk was om iets 
te organiseren. De Jeugdverkiezingen hadden reeds eerder plaatsgevonden. 
Jeugdprins Sjef, Jeugdprinses Roos, Pages Floor en Laura, Narren Sander en 
Daan en Jeugdraad Micha en Lo e waren uitverkozen en hoopten een 
mooie carnaval te gaan beleven. Dat is uiteindelijk toch nog gelukt ook! 

Hoe kunt u helpen?
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenac e aan bijdraagt:
• € 23   : repara e drinkwatersysteem voor één familie
• € 45   : één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin
• € 74   : een kleine plantenkas om groenten te laten kiemen

Steun Vastenac e: elke gi  telt! 
Doet u ook weer mee met de Vastenac e 2022? Dat kan via de Vastenac e 
2022 op de Goede Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of 
rechtstreeks uw gi  overmaken op het rekeningnummer van Vastenac e: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenac e, Den Haag. 
In de betaalomschrijving ze en: 
Campagnethema 2022: Je land is je leven. Parochie Maria Moeder van de 
kerk te Sint Anthonis. 

Alvast hartelijk dank voor uw gi !



8

Anderhalve week voor carnaval gingen alle seinen weer op groen en kon er 
weer wat georganiseerd worden. Ondanks deze race tegen de klok zijn we 
er in geslaagd om zeker voor de jeugd er een geweldige carnaval van te 
maken! Op zaterdagavond hadden we de a rap met de Alaafparty, waarin 
we afscheid hebben genomen van Prins Rudy d'n Urste en Prinses Hilde, 
Boerenbruidspaar Stefan en Conny en scheidende leden. Tevens zijn onze 
jubilarissen van 2022 gehuldigd. Ook konden we eindelijk na 2 jaar trainen 
onze dansgardegroepen weer een podium geven. Zondag de mini optocht 
van de nieuwe prinsenwagen met daarop onze Jeugdprins en ‐prinses met 
hun gevolg door de straten van ’t Leker. Wat was het geweldig om te zien 
dat zoveel mensen kwamen kijken om dit te aanschouwen! Aansluitend de 
Jeugdrecep e en het Hanenbal. Maandagmiddag was de prijsuitreiking van 
de puzzels in de carnavalskrant door Jeugdprins Sjef en Jeugdprinses Roos.
De gelukkige prijswinnaars waren:

Zoek de verschillen: Koen van Asseldonk (cadeaubon Rembrandt)
Woordzoeker: Sem Engels (boodschappenpakket)
Adverten epuzzel: Chantal Schluef (boodschappenpakket)
Speurtocht: Karin Janssen (boodschappenpakket)

Op maandagavond de Après Coronaparty, waarbij we ook nog bezoek 
hebben gekregen van onze zustervereniging uit Rijkevoort. We hebben er 
samen een gezellig feestje van gemaakt! Als afsluiter op dinsdag het 
Kuukenbal. Het was weer een groot feest. Onder leiding van entertainer 
Joris Brukx en de Jeugdcommissie hee  de jeugd een knallende middag 
gehad. We hebben kunnen genieten van een bijzondere carnaval!
CV de Hanen wil dan ook graag iedereen bedanken die weer hee  
meegeholpen aan het realiseren van al deze ac viteiten op welk vlak dan 
ook. Fijn dat we kunnen rekenen op vrijwilligers die elke keer weer voor 
onze vereniging klaar staan! Bedankt!
Hopelijk kunnen wij jullie in november weer verwelkomen op ons 
Prinsenbal 2022!
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TE HUUR kantoor/prak jkruimte
Vanwege het vertrek van een huurder komt er per 1 september 2022 een 
ruimte beschikbaar in de Willem Chris aanschool, Dorpstraat 33, Ledeacker.
Oppervlakte ca. 56 m2, interne aciliteiten zijn beschikbaar.
Kandidaten met maatschappelijke betrokkenheid (func e) genieten de 

voorkeur. Huurovereenkomst in overleg.
Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat
Willem Chris aanschool, Ien Deenen, delu41@ziggo.nl

Op woensdag 6 april gaan we kienen, we starten dan om 14.00 uur.
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 8 april. 
De aanvang is 13.30 uur. Ook kunt u weer gezellig aanschuiven voor een 
gezamenlijke maal jd op zondag 10 april om 12.30 uur. Op woensdag 13 
april gaan we wandelen, we starten om 9.00 uur. 
Donderdag 21 april is er weer een inloopmiddag van 14.00 uur tot 16.00 
uur. Al onze ac viteiten vinden plaats in ons Dorpshuus.

Aanmelding voor de minidansgarde 
Graag willen wij weer nieuwe leden werven voor de minidansgarde. 
Lekerse kinderen (J/M) die na de zomervakan e naar groep 3 of 4 gaan 
kunnen zich aanmelden. Aanmeldingen kunnen opgegeven worden vóór 
21 april a.s. via cvdehanen@hotmail.com.

Carnavalsvereniging De Hanen
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Oelbroeck gaat open, Oelbroeck gaat los!
Eindelijk gaat Oelbroeck weer open. Omdat Sint Tunnis een voorstad van 
’t Leker is, willen we het programma graag met u delen. Nog mooier is het 
als we u jdens een van de ac viteiten zien!

Vrijdag 22 april: feestelijke opening om 19.00 uur
Dit wordt het meest officiële gedeelte van alle ac viteiten. We starten met 
het “zwaarste gedeelte”: de heropening door burgemeester Hillenaar en 
wethouder Hendriks en een reeks toespraken. Vanaf 20.30 uur wordt het 
humoris sch: cabaretgroep Iets van Niks neemt de hele bouw nog eens 
rus g door én op de hak. Daarna blij  de bar nog een jdje open en kan er 
gefeest worden! O ja, alle parkeerplaatsen zijn al gereserveerd, dus als ’t 
effe kan: kom op de fiets of te voet!

Zaterdag 23 en zondag 24 april: open dagen
Tussen 12.00 uur en 17.00 uur kunt u vrijblijvend binnenwandelen om eens 
rus g in alle ruimtes rond te kijken. Diverse gebruikers zullen binnen en 
buiten laten zien waar hun club of vereniging zich mee bezig houdt en ook 
de bieb pakt flink uit. Het hele programma (met jden en ruimtes erbij) 
kunt u nalezen op www.oelbroeck.nl, www.samensintanthonis.nl of op 
Facebook op de pagina van Oelbroeck én u kunt het gedrukte programma 
ophalen bij de recep e van Oelbroeck. 

Zaterdagavond 23 april: feestavond
Het wordt vroeg optu en én uitgaan voor met name de jeugd, want de zaal 
gaat al om 20.15 uur open. DJ Par do zorgt voor swingende muziek, maar 
de hoofdact van de avond is voor Immer Hansie. Hij treedt al behoorlijk 
vroeg op, dus kom op jd, want vol is ook echt vol! Wil je aan de alcohol, 
denk dan aan je iden teitsbewijs. Entreegeld heb je niet nodig en ook 
indrinken is overbodig: we hebben zat.

Maandag 25 april: seniorenmiddag vanaf half 2 tot half 5
Een gezamenlijk ini a ef van de evenementencommissie van Oelbroeck, 
de KBO, de Zonnebloem en van de PGSA. Gelukkig hoe  vandaag de 
portemonnee niet mee: alles is gesponsord, dus de hapjes en de drankjes 
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zijn gra s! Het wordt een afwisselende middag, met muziek, cabaret en 
heel veel buurten. De leden van de bovengenoemde verenigingen krijgen 
een uitnodiging. U bent geen lid, maar wil wel graag komen? Reserveer dan 
een plekje (graag vóór 12 april) bij de recep e van Oelbroeck: tel. 385166. 
Let wel: de recep e is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 
17.00 uur. 

Zaterdag 30 april én zondag 1 mei: Vrienden van Oelbroeck Live!
Diverse fantas sche ar esten van eigen bodem trekken de stoute schoenen 
aan en gaan optreden, o.a. met iemand waar ze nog nooit mee opgetreden 
hebben of waarschijnlijk zelfs nooit aan hebben gedacht. Extra uniek en 
mysterieus is de terugkeer van Candlelight met Jos C. en de gees ge 
geestelijke Frans van S. uit St. A.
De ckets à € 10,‐, inclusief een kop koffie, zijn online verkrijgbaar via 
www.oelbroeck.nl onder de knop ckets, of te koop bij de recep e van 
Oelbroeck op maandag t/m vrijdag onder kantoor jd tussen 9.00 en 17.00 
uur. Onder de 16 jaar is de entree gra s! 
Er zijn twee shows gepland: één op zaterdagavond 30 april om 20.00 uur en 
één op zondagmiddag 1 mei om 14.30 uur. Er zijn zit‐ en staanplaatsen, 
maar vol is vol! De zaal is een half uur voor aanvang open. Bent u op jd, 
dan hee  u de beste plaatsen. 
Ook nu geldt: de parkeerplaats zal al snel vol zijn, dus als ’t even kan: 
kom op de fiets of te voet! Het wordt pas écht een succes, als u/jij erbij 
bent, dus graag tot dan!

Openingscomité Oelbroeck.

Veldbeheerders gezocht bij DSV
DSV is op zoek naar jou! Heb jij zin om het team van veldbeheerders te 
komen versterken? Of wil je je voetbalkennis delen met een van onze 
fantas sche jeugdteams? 



12

Bouwweek 2022
Vorig jaar hebben we de eerste edi e van de bouwweek Sint Anthonis en 
Ledeacker gehad. Veel kinderen en vrijwilligers hebben genoten van drie 
dagen bouwen. Prach ge bouwwerken zijn de hoogte in gegaan met 
bijbehorende glijbanen en een stoer kanon!
Wil jij dat dit jaar niet missen? Dat komt goed uit, want we zijn alweer druk 
bezig om er weer een paar super toffe dagen van te maken!!
Als je zin hebt om mee te doen (kinderen in de basissschoollee ijd uit Sint 
Anthonis of Ledeacker) of als vrijwilliger meld je dan aan via onderstaande 
QR‐code. 

Hopelijk zien we jullie op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 
augustus!!

Groeten van de organisa e

Belangrijkste taken veldbeheer zijn:
‐ Ontvangen van tegenstanders/bezoekers en scheidsrechters
‐ Zorgen dat de sleutels klaarliggen achter de balie, kleedkamers 

open maken voor bezoekers en eventueel borg innen. 
‐ Verzorgen van wedstrijdballen
‐ Aanspreekpunt namens DSV

Het gaat over enkele dagdelen op een zaterdag jdens jeugdwedstrijden. 
Dus wil je zelf graag veldbeheerder worden of ken je iemand die ons wil 
helpen? Geef je dan op bij Marco Giesbers ( 0653700478)



Op 27 april vieren we Koningsdag weer samen!
De verjaardag van Koning Willem‐Alexander staat weer voor de deur. 
Wij zijn dolblij dat Ledeacker en Sint Anthonis het Koningsfeest dit jaar weer 
samen mogen vieren op De Brink. Jullie zijn allemaal welkom van 11.00 uur 
tot 17.00 uur!

Kindervrijmarkt
Net als de eerste edi e van Koningsdag 2.0 starten we ook dit keer met een 
kindervrijmarkt. Van 11.00 uur tot 13.00 uur kunnen kinderen hun kleedje 
spreiden om geld te verdienen met bijvoorbeeld de verkoop van speelgoed, 
kleding of lekkernijen. Aanmelden voor de vrijmarkt is gra s en kan tot 
20 april door een mailtje te sturen naar oranjecomitesal@gmail.com.

Feest!
Na de vrijmarkt gaan we verder met het Koningsfeest. Doe mee aan de 
discoshow van Ronnie Ballonnie, voel jezelf voor eventjes een echte 

brandweerman of ‐vrouw, laat je schminken, ga los op de stormbaan of doe 
mee aan een wedstrijdje bierkrathangen. Het wordt een superleuke 
feestdag!
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Jeugdkamp Ledeacker
De jeugdcommissie van ’t Leker hee  er weer zin in! Jullie ook?
We gaan weer een kamp organiseren voor onze Lekerse kiendjes!
Ga jij na de zomervakan e naar groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8…. En heb je zin om 
een weekendje te komen logeren en heel veel leuke ac viteiten te doen?
Dan ben jij van harte welkom op vrijdag 15 juli vanaf 18.30 uur tot en met 
zondagochtend 17 juli 12.00 uur! Noteer maar alvast in jullie agenda of op 
de kalender. Het beloo  weer een supergaaf weekend te worden.
We komen snel weer terug met meer info en de mogelijkheid om je aan te 
melden voor dit weekend.
Heb je al vragen, dan mag je al jd bellen met Suzan (06‐11779302)

Jarno, Eric, Jeroen, Suzan en Hanneke. 
Jeugdcommissie Leker.
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Bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers en professionals 
(verwijzers) 
Zorg jij voor een ander? We gunnen jou een adempauze ofwel respijtzorg

Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert Mantelzorg‐ & Vrijwilligers‐
plein een bijeenkomst over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een 
adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende 
mantelzorg. Daar hee  iedere mantelzorger weleens behoe e aan. 
Het beloo  een zeer informa eve avond te worden met als doel meer 
inzicht te geven in de term respijtzorg en de mogelijkheden voor jou als 
mantelzorger. 

Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze nodig, maar weet je niet hoe 
die te organiseren? Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg?
Of werk jij bij een organisa e die vervangende mantelzorg (ofwel 
respijtzorg) biedt? Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee!
 
Aan bod komen:
‐    Wat is respijtzorg?
‐    De respijtzorgkaart: een overzicht van alle respijtzorgvoorzieningen in 
     het Land van Cuijk;
‐    Respijtzorgaanbieders vertellen over hun voorzieningen en de 
     mogelijkheden;
‐    Mantelzorgers delen ervaringen over respijtzorg en wat het hen hee  
     opgeleverd.   

Voor meer informa e en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg‐ en 
Vrijwilligersplein, tel.nr. 0485‐700500 of via mvplein@sociom.nl

Vrijwilligers gezocht
Om ons Koningsfeest onvergetelijk te maken zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. Wil jij een uurtje of een dagdeel helpen? Dan zijn niet alleen 
wij, maar ook alle kinderen je ontze end dankbaar. Je kunt jezelf 
aanmelden als vrijwilliger door een mailtje met je naam en de jd dat je 
wilt helpen te sturen naar oranjecomitesal@gmail.com.



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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Dankbetuiging
Wij danken u allen hartelijk voor uw belangstelling en medeleven, 
in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze moeder en oma 
Truus van Duuren‐Verbruggen.
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren.

Kinderen en kleinkinderen.

Overlijdensbericht
Op dinsdag 8 maart is Dhr. Herman Münninghoff in Woonzorgcentrum 
Sint Anna in Boxmeer overleden. Herman is 97 jaar geworden. 
Zijn afscheidsviering was op woensdag 16 maart. Hierna is hij op ons 
kerkhof begraven bij zijn geliefde echtgenote Gina Peeters. Wij wensen de 
familie Münninghoff en de familie Peeters alle goeds toe. Een markant 
persoon is heengegaan!

Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via de website 
www.mvplein.nl. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking 
met de gemeente Land van Cuijk, SWZ Zorg, Sociom, Zorgboerderij 
De Horst, S ch ng De Parel, Unik en Syntein. 



  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
27 april koningsdag op de Brink van 11.00 uur tot 17.00 uur
30 april cultureel programma Oelbroeck
  1 mei cultureel programma Oelbroeck
  4 mei kienen KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
  8 mei gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
11 mei fietstocht KBO, 13.30 uur starten bij ’t Dorpshuus
19 mei inloopmiddag KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
  2 juli ’t Leker Live, dorpsfeest
15‐17 juli jeugdkamp Ledeacker
29‐31 aug bouwweek Sint Anthonis en Ledeacker

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 5 mei 2022. 
Slui ng insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 27 april 2022.
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