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Beste Lekerse mensen,

De meimaand is weer voorbij gevlogen! Het weer was erg wisselend, 
maar over het algemeen goed te noemen. De laatste weken rich ng kermis 
en dorpsfeest zijn aangebroken. Wat fijn dat de kermiswerkgroep erin 
geslaagd is, om de kermis in een heel nieuw jasje te steken. Bent u ook zo 
benieuwd hoe onze dorpskern er op 2 juli uit zal zien? U kunt zich nog 
aanmelden als vrijwilliger en er zijn ook nog toegangskaarten!
We wensen oud en jong een fijne gezellige dag toe! 

Veel leesplezier!
Redac e ‘t Lekers Nieuws

't Leker Live

We zijn aan het a ellen. Zaterdag 2 juli komt met rasse schreden dichterbij. 
Dan barst het feest los. Maar voor het zover is willen we nog een oproep 
doen. Alhoewel we al veel enthousiaste aanmeldingen van vrijwilligers 
hebben ontvangen, kunnen we er nog meer gebruiken.
Met name voor de opbouw en het a reken hebben we nog hulp nodig. 
Lijkt het je iets? Dan zien we je aanmelding graag tegemoet op 
secretariaat@hetleker.nl 
Enne……vergeet niet je kaartje te bestellen op www.leker‐live.com.

We gaan verbouwen!

Tenminste…..er wordt vanaf medio juni gewerkt om ’t Dorpshuus te 
updaten. Vanuit DOP (Dorpsontwikkelingplan) zijn er gelden beschikbaar 
gesteld om ’t Dorpshuus een beetje te verbouwen en een make‐over te 
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geven. Er wordt een klein stukje aangebouwd, intern wordt er wat 
verbouwd en alles wordt van nieuwe verlich ng, meubels en kleur voorzien 
om zo weer fris de toekomst in te gaan. Inmiddels zijn we hier al een paar 
jaar mee bezig en staan we in de startblokken om te beginnen. 
We willen dan ook graag de plannen aan het dorp presenteren. 
Op 13 juni a.s. om 19.00 uur is er in de biljartzaal een inloop uurtje waar de 
plannen gepresenteerd worden. Wil je graag zien wat de plannen zijn? 
Loop gerust binnen.

Statuten

Tijdens de jaarvergadering hebben we het gehad over het wijzigen van de 
statuten van de Dorpsvereniging omdat deze erg verouderd zijn.
Omdat er verschillende mogelijkheden zijn willen we met een aantal 
personen onderzoeken wat het beste bij ons past. Er zijn al 2 personen die 
zich jdens de jaarvergadering hebben aangemeld om mee te denken. 
Maar we zouden ook graag zien dat vanuit het bestuur van de diverse 
verenigingen die ons dorp rijk is, een bestuurslid hierover meedenkt.
We hebben op 9 september om 19.30 uur 't Dorpshuus gereserveerd om 
over de statuten te brainstormen.
Graag een berichtje aan secretariaat@hetleker.nl als je hierover mee wil 
denken.

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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Op woensdag 8 juni gaan we weer fietsen, we starten om 13.30 uur bij 
't Dorpshuus. Zondag 12 juni kunt u gezellig komen eten om 12.30 uur in 
't Dorpshuus. 15 juni is er een informa ebijeenkomst met lunch, hieronder 
volgt meer informa e hierover. Op dinsdag 21 juni gaan we op stap en 
brengen een bezoek aan museum "De Locht".

Sleutel tot langer thuisblijven

Op 15 juni 2022 organiseert de KBO‐afdeling Ledeacker samen met 
Dorpsvereniging ’t Leker een speciale ac viteit voor alle senioren, 
woonach g in Ledeacker. U hoe  dus geen lid te zijn van de KBO om deel te 
nemen. Wij willen u uitnodigen om het aangename met het nu ge in één 
middag te verenigen. We gaan starten om 12.15 uur met een lunch in 
't Dorpshuus. 't Dorpshuus is geopend vanaf 12.00 uur. Aansluitend (om 
14.00 uur) staat de informa ebijeenkomst “Sleutel tot langer thuisblijven” 
op het programma. 

Deze bijeenkomst is een ini a ef van de KBO Kring Land van Cuijk, 
Seniorenraad, Mooiland, Pantein en Sociom. Wat houdt deze middag in?

U krijgt informa e over een woonscan. Hiermee kijkt een opgeleide 
vrijwillige woonadviseur samen met u of uw woning een plek is waar u veilig 
ouder kunt worden. Daarnaast krijgt u informa e over het opze en van een 
Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u heen waar u een beroep 
op kunt doen als u prak sche hulp nodig hee  of zelf hulp aan kunt bieden. 

Het wordt een interac eve middag waarbij u direct prak sche informa e 
krijgt. Aan de lunch en de informa emiddag zijn voor u geen kosten 
verbonden. U moet zich hiervoor wel opgeven. Doet u dit alstublie  vóór 10 
juni 2022. We hebben plaats voor maximaal 60 personen. 
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2 juli: kermis 2.0 in ’t Leker!

In het vorige Lekers Nieuws kondigden we het al aan: de vernieuwde kermis 
van ’t Leker. Op zaterdag 2 juli van 12.00‐17.00 uur op het grasveld op 
Den Dries/Den Akker.

De Lekerse klinkers zijn op zoek naar muzikale mede‐klinkers

Joekskapel de Lekerse Klinkers, bekend als een gezellig clubje muzikanten 
dat graag samen muziek maakt, zoekt mede‐klinkers. Ben jij of ken jij die 
muzikant die het leuk lijkt om wekelijks te repeteren en op te treden jdens 
het carnavalseizoen, maar ook daar buiten af en toe op stap te gaan naar 
een muzikaal evenement, laat dit ons dan weten. Of kom eens een kijkje 
nemen op donderdagavond om 20.30 uur in ’t Dorpshuus.
Wil je graag meer weten, kijk dan op www.dehanen.nl of neem per mail 
contact op met Piet Po en via lekerseklinkers@dehanen.nl

Die het eerst komt, het eerst maalt. Opgeven kan door te bellen met één 
van  onderstaande telefoonnummers. 
Will van Rooij: 0485‐325927
Berry Aarts: 0485‐382418 of 06‐10780619
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Bouwweek Sint Anthonis en Ledeacker

Hallo jongens en meisjes,
 
Weten jullie wat ik gevonden heb toen ik op het strand liep?
Een fles met daarin een S.O.S. brief waarin stond dat er iemand gestrand is 
en om hulp vraagt. Ik ben meteen in mijn luchtballon gestapt om te gaan 
zoeken. Maar oh jee, ben ik wel op jd terug om met jullie te bouwen op 
29, 30 en 31 augustus?
 
Heb je de basisschool‐lee ijd, woon je in Sint Anthonis of Ledeacker en vind 
je het leuk om mee te komen bouwen jdens de bouwweek, geef je dan op 
als deelnemer. Zonder extra handjes wordt het las g om alles in mijn eentje 
te doen. Als je mee wilt komen helpen, dan kun je je opgeven als vrijwilliger.
 
Ik hou jullie op de hoogte van mijn zoektocht, melden jullie je in de 
tussen jd aan?
 
Klusgroeten Tim Timmer

De voorbereidingen zijn in volle gang en het gaat een fántas sche dag 
worden met hopelijk stralend weer. Vergeten jullie niet om zaterdag 2 juli in 
jullie agenda te ze en én alvast een vriendje of vriendinnetje uit te 
nodigen? En natuurlijk ook niet vergeten om papa en mama mee te nemen!

De entree is 10 euro per kind voor een hele dag plezier voor jong en 
oud(er), lekkers en gra s ranja. Ook komen er frietjes aan het einde van de 
middag.

Groetjes en graag tot zaterdag 2 juli!
De kermiscommissie

PS: weet jij nog een leuke naam voor de vernieuwde kermis. Ding mee en 
win een leuk prijsje: kermisledeacker@gmail.com 
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Na onale Herdenking op de Dam

Ieder jaar zijn op verzoek van het Na onaal Comité 4 en 5 mei 74 scouts en 
14 zeekade en in de lee ijd van 13 tot en met 17 jaar ac ef bij de 
Na onale Herdenking op de Dam.

De taken van scouts en zeekade en op die dag zijn het aanreiken van de 
herdenkingskransen, het begeleiden van genodigden, het hijsen van de 
vlaggen rond het monument, het in bewaring nemen van bloemstukken en 
het aanreiken van bloemen aan het publiek voor het defilé. 

Vanuit de explorers hebben Guusje van den Heuvel en Guus Aben uit 
Ledeacker, op 4 mei mogen helpen bij de Na onale Herdenking op de Dam.
Guusjes taak was het aanreiken van een van de herdenkingskransen aan de 
mensen die de kransen bij het monument plaatsen. Er werden en kransen 
gelegd, waarvan zij er één aanreikte. Deze krans werd ook gedragen vanuit 
De Nieuwe Kerk naar het Monument.

Guus zijn taak was het begeleiden van genodigden voor de plech gheid in 
De Nieuwe Kerk voorafgaand aan de twee minuten s lte. Onder deze 
genodigden zijn mensen die slecht ter been zijn. Guus zorgde ervoor dat 
deze mensen plaats konden nemen in een rolstoel en reed een genodigde 
vanuit De Nieuwe Kerk naar het Monument

Door een goede voorbereiding weten scouts en zeekade en hoe belangrijk 
het is om te herdenken en beseffen ze dat het bijzonder is om een taak te 
hebben bij de Na onale Herdenking. Een bijzondere en eervolle taak om dit 
te mogen doen. 

Algemene informa e over de inzet van scouts en zeekade en is te vinden 
op de website vrijheid.scou ng.nl. 
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Fietsfes val S ch ng Leergeld

Op zondag 3 juli organiseren wij als S ch ng Leergeld Land van Cuijk een 
spectaculair fietsfes val voor ALLE kinderen woonach g in het Land van 
Cuijk. Er zijn twee fietsroutes in de regio uitgezet, dus al jd wel een punt in 
de buurt waar je kan starten. De kinderen die zich inschrijven krijgen een 
gevulde rugzak met onder andere bonnen voor eten en drinken. 
Onderweg kunnen de kinderen meedoen met leuke ac viteiten. Er is ook 
gezorgd voor wat lekkers. Deze fietstocht is voor ALLE kinderen in de lee ijd 
van 4 tot en met 18 jaar woonach g in het Land van Cuijk en is geheel 
gra s.
We hebben ook twee fes vals georganiseerd waar de kinderen onder 
andere YouTuber Govert Sweep kunnen ontmoeten, kijken naar een 
goochelaar, rijden in een Formule 1 simulator, maar er zijn ook gezellige 
foodtrucks, een springkussen, leuke DJ’s, prijzen te winnen en nog meer!
Ons doel is om een onvergetelijke (familie)dag te organiseren én zoveel 
mogelijk aandacht voor onze S ch ng Leergeld Land van Cuijk te krijgen en 
zodoende meer kinderen te kunnen helpen. Schrijf je vast in want vol is vol! 
Dat kan eenvoudig via www.leergeldlandvancuijk.nl 
We hebben gekozen voor 2 fietsroutes en op die fietsroutes hebben we een 
aantal korte stops en op de event loca e een lange stop. Het is ook mogelijk 
om alleen naar de event loca e te komen en niet deel te nemen met het 
fietsen.
 
Fietsroute Boxmeer Sint Anthonis            Fietsroute Cuijk Grave Mill
Hermans en Hermans                                 Camping ‘t Loo                          
Stuw Sambeek                                             Drone vliegen Gassel
Model vliegclub Columbia                         Theater De Tongelaar
Event loca e De Brink Sint Anthonis        Event loca e De Barendonk Beers
 



‘t Leker Live 2 juli in Ledeacker

Dorpsvereniging ‘t Leker wil iedereen uit de regio uitnodigen om op 2 juli 
met ´t Leker Live een leuke en muzikaal gevarieerde avond mee te maken. 
We bieden een muzikaal programma met ar esten en talent met ‘roots’ uit 
Ledeacker voor jong en oud. 

De organisa e hee  een leuk programma in elkaar gezet met (Lekers) 
talent! We beginnen op jd: rond 19:00 trappen de Lekerse Klinkers af met 
hun vrolijke noot! De joekskapel uit Ledeacker brengt u leuke en gezellige 
mee‐deiners. 

Hierna is het aan DJ Piet Stuu lei (Paul Sommers) om de stemming erin te 
houden. DJ Piet is al bekend/berucht in de regio en hee  menig kroeg / 
fees ent al op zijn kop gezet met zijn vrolijke platen. 

Na DJ Piet is de opwach ng voor de Kofferbent. De Kofferbent is geen 
onbekende in Ledeacker en hee  in het verleden menig kermisavondje 
succesvol verzorgd met hun livemuziek. Met Barbara Dijk op zang, 
Patrick Jans op gitaar, Jeroen Verhoeven op bas en Marco Nouwens op de 
drums. Van Abba tot ZZ‐top: alles zou zomaar voorbij kunnen komen jdens 
hun feestset. 

Na de set van de Kofferbent zal DJ Piet jdens het ombouwen puike platen 
draaien, zodat de opwach ng kan worden gemaakt voor de Eightball 
Boppers. Deze rockers met ve e kuiven uit de regio brengen een uur lang 
onvervalste rock ’n roll muziek met Mar jn Willems op drum en zang, 
Willy Cornelissen en Corné Kremers op gitaar en Henk Honig op de 
contrabas. S l blijven staan wordt erg moeilijk met deze gasten. 

Na de Eightball Boppers is het aan DJ Bramble om het feestje af te sluiten. 
DJ Bramble is bekend van o.a. feestkroeg La Bamba en De Generaal in 
Boxmeer. In de set van DJ Bramble wacht nog een gastoptreden van 
Zanger Ma a. 
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Oud ijzer/oud papier

Het oud papier kunt u inleveren bij de jdelijke container bij de 
Remmensberg 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.

Zanger Ma a is viraal gegaan met zijn laatste hit Duikboot. 
Wie weet worden nog meer leuke nummers gebracht!

Kortom: een leuk programma voor jong en oud. Het kerkplein wordt 
fantas sch mooi opgebouwd en uitgelicht met medewerking van RM‐
Sound. Het wordt een leuk fes val voor Ledeacker en omgeving. 
Er zijn nog kaarten te verkrijgen via de website www.leker‐live.nl. 
Op deze website vindt je meer info over het fes val, het programma en de 
entreeprijzen.

Opmerking vanuit de organisa e: vanuit de gemeente hebben we 
toestemming gekregen om de Dorpsstraat rondom de Kerk af te sluiten van 
zaterdag 2 juli tot en met zondag 3 juli. Tijdens deze afslui ng zal een 
wegomleiding gelden via de S ppent. Houden jullie jdens deze omleiding 
rekening met de omwonenden?
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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 juli 2022. 
Slui ng insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 juni 2022.
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  8 juni fietstocht KBO, 13.30 uur starten bij ’t Dorpshuus
12 juni gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
13 juni info‐avond renova e Dorpshuus, aanvang 19.00 uur
15 juni voor alle senioren informa ebijeenkomst + lunch

aanvang 12.15 uur in ‘t Dorpshuus
21 juni uitstapje KBO naar museum “De Locht”
  2 juli kermis in een nieuw jasje van 12.00 uur tot 17.00 uur
  2 juli ’t Leker Live, dorpsfeest
  3 juli fietsfes val S ch ng Leergeld
10 juli gezamenlijk eten KBO in ’t Dorpshuus, aanvang 12.30 uur
13 juli fietstocht KBO, 13.30 uur starten bij ’t Dorpshuus
15‐17 juli jeugdkamp Ledeacker
29‐31 aug bouwweek Sint Anthonis en Ledeacker


