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Beste Lekerse mensen,

Het mooie weer hee  ervoor gezorgd dat het frisse lentegroen vlot 
doorkwam en bomen en struiken volop in bloei staan. Nu moeten we er 
weer voor zorgen dat de lentepracht niet meteen gaat verdorren, want de 
bodem is echt kurkdroog! Andere jaren was de meimaand ook de 
kermismaand. Daar moeten we dit jaar wel op wachten tot 2 juli, maar we 
zijn erg blij dat er na twee jaar eindelijk weer groots gefeest wordt!

Veel leesplezier!
Redac e ‘t Lekers Nieuws

't Leker Live

Over 2 maanden is het eindelijk zover. ’t Leker Live! Met veel enthousiasme 
hebben we het draaiboek (inmiddels al 2 jaar oud, maar door corona in de 
kast beland) weer uit de kast gehaald en gaat HET evenement eindelijk 
plaatsvinden op 2 juli aanstaande.
Op de site www.leker‐live.com kun je meer informa e vinden over de line‐
up. Inmiddels hebben zich ook al een aantal vrijwilligers gemeld om ons te 
komen helpen waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Mocht jij ook je handen 
dat weekend uit de mouwen willen steken, geef het dan even door op 
secretariaat@hetleker.nl. De kaartverkoop is inmiddels in volle gang.
Wil je dit evenement niet missen? De kaartverkoop gaat goed dus bestel 
snel je kaartje online op www.leker‐live.com, want op=op!
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Op woensdag 4 mei gaan we voor de laatste keer dit seizoen kienen in 
't Dorpshuus. We starten om 14.00 uur. U kunt ook weer aanschuiven voor 
een gezamenlijke maal jd op zondag 8 mei om 12.30 uur in 't Dorpshuus.
Woensdag 11 mei gaan we fietsen, we starten dan om 13.30 uur bij 
't Dorpshuus. En op 18 mei staat de Bedevaart naar Handel gepland. 
Meer informa e hierover kunt u vinden in de bijlage bij het blad ONS, 
dat de leden in de bus hebben gehad. De inloopmiddagen zijn voorlopig 
gestopt.

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

Vacatures DSV

DSV hee  verschillende vacatures! Kom jij onze geweldige club helpen? 
Kijk op onderstaande link op de website voor meer informa e!
h ps://www.svdsv.nl/nieuws/veldbeheerders‐trainerswedstrijdsecretaris‐
onderbouw‐en‐technische‐commissie‐bovenbouw‐gezocht/
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Goede Doelenac e

Bedankt voor het steunen van de Goede Doelen! 

Opbrengsten dit jaar:

Nederlandse Rode kruis € 291.95
Reumafonds € 340.91
MS fonds € 273.39
Diabetesfonds € 233.62
Niers ch ng € 286.78
Harts ch ng € 400.95
Brandwondens ch ng € 274.36
Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 197.25
Maag Lever Darm S ch ng € 286.97
Longfonds € 293.76
KWF Kanker Bestrijding € 576.42
Alzheimer € 351.14

Kermis ‘t Leker in een nieuw jasje!

YES! Eindelijk kan de kermis van ’t Leker weer doorgaan. Schrijf ‘m alvast in 
je agenda: zaterdag 2 juli van 12.00‐17.00 uur! Loca e is het grasveld op 
Den Dries/Den Akker.

Vanaf dit jaar steken we de kermis in een nieuw, fris jasje! 
Wat gaan we allemaal doen? Nou, zo ongeveer dit:
• Het grasveld aan Den Dries wordt omgetoverd tot een waar 

spellenparadijs voor jong en oud(er)
• Veel leuke a rac es, spelletjes en ver er voor de allerkleinste tot 

de oudste jeugd. Bij mooi weer ook met water
• Onbeperkt ranja en wat lekkers voor de jeugd
• Frietjes aan het einde van de middag
• Voor de ouders ook voldoende versnaperingen en verkoelends
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• Entree is 10 euro per kind voor een hele dag plezier en lekkers!
• Aanmelden is niet nodig
• Alle kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Weet jij een leuke nieuwe naam?
We hebben nog wel jullie hulp nodig. En wel voor de naam van de 
vernieuwde kermis. Ben jij de crea eve geest in huis? Wacht dan niet en 
stuur jouw ideale naam voor de nieuwe, jaarlijkse Lekerse dag naar 
kermisledeacker@gmail.com. De winnaar krijgt op 2 juli een leuk prijsje! 

Groetjes en graag tot zaterdag 2 juli!
De kermiscommissie

Bouwweek Sint Anthonis en Ledeacker

Hallo allemaal,

Mijn naam is Tim Timmer en ik hou van dingen maken.
Op avontuur gaan en mensen helpen doe ik graag. 
Dit deel ik dan via FACEBOOK, INSTAGRAM, TROTS en 't LEKERS NIEUWS.
Het liefst eet ik pannenkoeken, pizza, pasta en friet.
De hele dag door mmer en zaag ik van alles aan elkaar.
Wat ik in de zomervakan e ga doen? Dat is nog niet bekend. 
Maar 29, 30 en 31 augustus 2022 ben ik bij de bouwweek in Sint Anthonis 
en Ledeacker. 
Kom jij dan ook? Je hebt je nog niet opgegeven? Je weet niet hoe? 
Doe het dan via onderstaant qr code.
Ik vind het leuk als je mij volgt op FACEBOOK, INSTAGRAM,
SAMEN SINT ANTHONIS, TROTS en 't LEKERS NIEUWS.
Hou mij in de gaten en wie weet kun je me nog eens helpen!!
Hopelijk kom ik je tegen op 29‐30 en 31 augustus 2022.

Groetjes Tim Timmer
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Dodenherdenking in Land van Cuijk

De herdenkingen kunnen weer doorgaan met publiek. Op 4 mei is het in 
Land van Cuijk dan ook op diverse loca es in de gemeente s l om 20.00 uur 
’s avonds. Herdenkingscomités en dorpsraden geven op een waardige 
manier inhoud aan de Na onale dodenherdenking. Leden van het college 
van burgemeester en wethouders en raadsleden houden bij de 
verschillende monumenten in de gemeente een toespraak en leggen 
bloemen. 

Lezing Romeinse muntschat

Lezing bij Oelbroeck in Sint Anthonis op woensdag 11 mei om 20.00 uur 
over de Romeinse muntschat die gevonden is in Ledeacker.
De muntschat betre  8 Romeinse munten, waarvan 5 munten van keizer 
Postumus 260‐268 na Chr. zijn. De muntschat van Postumus is uniek voor 
Nederland. Verder komen voor Clodius Albinus, Antoninus Pius en Faus na.
Vooral voor de inwoners van Ledeacker/Sint Anthonis en andere 
belangstellenden wordt dit een spannende lezing.
Tijdens deze avond zal de muntschat te zien zijn en daarna in Sint Anthonis, 
Museum Ceuclum en/of het Archeologisch Centrum Cuijk. 
Door spontane ondersteuning van: Dorpsvereniging ‘t Leker, Oud‐Prinsen 
De Hoenders, Jeroen Janssen, Gert Wolters, John Coopmans en Twan 
Baltussen is de publica e voor je beschikbaar.
Interesse in de uitleg over de unieke Romeinse muntschat gevonden in 
Ledeacker? Kom dan naar de lezing op 11 mei. 
Je bent van harte welkom.  

Jan Kusters



Oud ijzer/oud papier

Het oud papier kunt u inleveren bij de jdelijke container bij de 
Remmersberg in Sint Anthonis op woensdagen tussen 15.00 en 18.00 uur.
Bij de permanente loca e bij Verdaasdonk kunt u jdens winkeluren 
terecht. 
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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Verhuisbericht

Onlangs is mevrouw Cornelissen‐van den Berg van S ppent 6a verhuisd 
naar het zorgcentrum Op 't Hoogveld. Ze woont hier op afdeling d'n Akker 
kamer 1.01. 

Het jaarthema van het Na onaal Comité 4 en 5 mei voor herdenkingen is 
dit jaar ‘Vrijheid in verbondenheid’. Vrijheid is onlosmakelijk verbonden 
met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar 
vrijheid is. Helaas blijkt ook nu weer hoe actueel het thema is en hoe 
belangrijk het blij  om hier bij s l te staan. U bent van harte welkom op de 
verschillende herdenkingsloca es in Land van Cuijk. 
Kunt u niet deelnemen? Toon uw betrokkenheid dan door de Nederlandse 
vlag halfstok te hangen. 

De verschillende programma’s vindt u onder andere op de website van de 
gemeente h ps://www.gemeentelandvancuijk.nl/4mei.



  8 mei gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
11 mei fietstocht KBO, 13.30 uur starten bij ’t Dorpshuus
11 mei lezing romeinse munten bij Oelbroeck, aanvang 20.00 uur
18 mei bedevaart naar Handel, aanvang Eucharis eviering 14.30 uur
  8 juni fietstocht KBO, 13.30 uur starten bij ’t Dorpshuus
12 juni gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
15 juni voor alle senioren informa ebijeenkomst

'sleutel tot langer thuisblijven'
  2 juli kermis in een nieuw jasje van 12.00 uur tot 17.00 uur
  2 juli ’t Leker Live, dorpsfeest
15‐17 juli jeugdkamp Ledeacker
29‐31 aug bouwweek Sint Anthonis en Ledeacker
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