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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

We hopen dat u met een tevreden gevoel kunt terugkijken op 2019 
en vol hoop en verwachting uitkijkt naar dit nieuwe jaarl 
We wensen aile lezers van 't Lekers Nieuws een gezond en gelukkig 2020. 

Veelleesplezierl 
Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

Beste wensen 

Allereerst van het bestuur voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe 
jaar. Oat 2020 maar een mooi jaar mag worden .... 

4juli 2020 

Mis het niet. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om er op 4 juli 
een heel spektakel van te maken. Met OJ Piet Stuufklei, de Eightball 
Boppers, de Kofferbent en OJ Outchill hebben we een mooie line up. 
Wil je graag op de hoogte blijven? Behalve een facebookpagina is 
inmiddels ook de website online, dus neem gerust eens een kijkje op: 
https://www.leker-live.com of https://www.leker-live.nl 
En nog even geduld, dan kun je binnenkort daar je tickets bestellen. 

1 



't Hofje 

Op 16 december 2019 hebben wethouder Wouter Bollen, namens 
gemeente Sint Anthon is, en Joris-Jan Oosterhout, namens Jan Oosterhout 
Ontwikkeling B.V., een koopovereenkomst getekend. 
Daarmee verkoopt de gemeente een perceel grand aan de ontwikkelaar 
voor de bouw van 12 levensloopbestendige woningen aan Den Dries in 
Ledeacker. In het afgelopen jaar zijn de plannen hiervoor al besproken 
met omwonenden en andere ge"interesseerden. De reacties op het plan 
voor de woningen zijn positief. 
Voor het project is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
De voorbereidingen daarvoor worden nu opgestart. Michel van Wijk van 
Jan Oosterhout Ontwikkeling : "In het tweede kwartaal van 2020 gaan de 
woningen in de verkoop. De verwachting is dat we eind 2020 kunnen 
starten met de bouw." 
De woningen zijn levensloopbestendig en worden gebouwd in de vorm 
van een woonhof. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor senioren. 
ledere waning heeft een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en 
daarnaast worden een aantal open bare parkeerplaatsen aangelegd. 
Wethouder Bollen: "lk ben heel erg blij met dit project. Het sluit aan bij 
de vraag en de uitwerking van het plan ziet er goed uit. De ontwikkelaar 
heeft goed geluisterd naar opmerkingen vanuit de gemeenschap." 
Wil je meer weten over dit plan, kijk dan op de website: 
www .ja noosterhoutontwi kke I i ng. n I 

Starter op de woningmarkt? 
De gemeente helpt met een lening 

Jonge woningkopers kunnen in de gemeente Sint Anthon is tot maximaal 
45.000 euro lenen om tach een waning te kunnen kopen. De hoogte van 
het bed rag is onder andere afhankelijk van de prijs van het huis. 
De eerste drie jaar hoef je niet af te lassen, er wordt niet gekeken naar 
een eventuele studieschuld en de lening is fiscaal aftrekbaar! 
Neem contact over de lening op via 0485-388888 of kijk voor meer 
informatie op www.sintanthonis.nl/leningen 
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Carnavalsvereniging de Hanen 

Namens C.V. de Hanen ledereen de beste wensen voor het nleuwe jaarl 
Laten we er sam en een knallende carnaval van gaan maken! 

BonteAvond 

Zaterdag 15 februari om 20.00 uur bij MFC Sint Anthon is hebben we weer 
onze jaarlijkse Bonte Avond en carnavalsvereniging De Hanen nodigt u 
daarbij allen uitl Er zullen artiesten van eigen bodem optreden die voor de 
nodlge hllarltelt zullen zorgen. Het programma zal worden afgewlsseld met 
optredens van de Dansgarde, Jeugddansgarde en onze Lekerse Klinkers. 
Ook zal de Man/Vrouw van het jaar weer bekend worden gemaakt. 
Benleuwd naar dlt allemaal, koop dan uw kaartje In de voorverkoop op 
zondag 2 februari. 
De voorverkoop In 't Dorpshuus beglnt om 10.30 uur en duurt tot 12.30 
uur. Kaarten kosten € 11,00 (= inclusief kopje koffie/thee) in de 
voorverkoop en € 13,50 aan de kassa in de zaal. 
Kom op tljd, want vol = vol. 

Opgave Bonte Avond 

Wil je meedoen met een optreden op de Bonte Avond? 
Dlt kan als groep, buurt, verenlglng, aileen of als vrlenden van het 
Prinsenpaar. Heb je interesse, geef je dan nog snel opl 
(cvdehanen@hotmall.com). Wacht hler n!et te lang mee, b!nnenkort staat 
onze artiestenavond al gepland! 
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Lekerse Avond 3.PUL 

Ook voor de maandagavond met carnaval, de Lekerse Avond, kunnen 
teams van 3 personen zich aanmelden voor het Bierpullen schuiven. 
Voor het winnende team, maar ook voor het meest origin eel verklede 
team is een toepasselijke prijs te winnen. Teams kunnen zich aanmelden 
bij Marcel Arts (06-20912762) of cvdehanen@hotmail.com. 

Ziekenbezoek 

Op zaterdag 22 februari brengen Prins Rudy d'n Urste en Prinses Hilde 
een bezoekje aan zorgcentrum Op 't Hoogveld en aan zleke dorps
bewoners. 
Als u iemand kent die ziek is, thuis of in het ziekenhuis, en die graag een 
bezoekje heeft van ons Prinsenpaar begeleid door enkele leden, laat het 
ons dan even weten via cvdehanen@hotmail.com. 

""o~ -----------•Ks.o .. 
Woensdag 8Januarl gaan we wandelen. We starten om 9.00 uur blj de 
Heksenboom. Ook kunt u op 8 januarl weer klenen, aanvang 14.00 uur. 
Op zondag 12 januari gaan we weer gezamenlijk eten, aanvang 12.30 uur 
De gezellige inloopmiddag is op donderdag 23 januari. U bent van harte 
welkom om 14.00 uur. 

Op woensdag 5 februari kunt u om 14.00 uur komen kienen en op zondag 
9 februari bent u weer welkom om samen gezellig te eten, aanvang 12.30 
uur. Woensdag 12 februari gaan we weer wandel en. We vertrekken dan 
om 9.00 uur. Donderdag 20 februarl Is er weer een lnloopmlddag aanvang 
14.00 uur. Aile activiteiten van de KBO worden gehouden in 't Dorpshuus. 

4 



• ___ P_a_r_o_c_h_ie_M_a_r_i_a.·M_o_e_d_e_r-.v_a_n_d_.e_K_e_r_k 

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.0Q-12.30 uur behalve 
donderdags} Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthon is 
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl 

<' . ' Diversen 

Oud iizer/oud papier 

ledere laatste zaterdag van de maand kunt u voor de middag het 
oud ijzer en oud papier inleveren bij de oud-papiercontainer in Ledeacker. 
Grotere partijen 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. 

f\ll Lief en Leed 

~~-----------------
Zuster Alberta BardoellOO Jaar 

Honderd hoef ik niet te worden, zei ze nog een jaar geleden, toen ze 99 
werd. Maar naarmate de datum van haar verjaardag naderbij kwam, zei ze 
het niet meer zo vaak. Natuurlijk, dit jaar bestaat de radio honderd jaar en 
de KLM en Brabantia, maar er gaat natuurlijk niets boven onze luster 
Alberta die honderd wordt. 
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Dat is een prestatie van formaat, waarmee we haar graag van harte 
feliciteren. Nog niemand, in haar familie of in ons dorp waar ze vandaan 
komt, heeft dat ooit in de geschiedenis voor elkaar gekregen. Jo Bardoel -
haar neef- heeft het nog even nagekeken in de stamboom van zijn 
familie en ook nagevraagd bij dorpsgenoten in het Leker: Alberta is onze 
eerste honderdjarige. En dat terwijl ze, zo heeft ze aan Jo verteld, als jong 
meisje eigenlijk maar zwak en frele was, 'te min' voor een Ieven als 
boerin. Maar ze kon wei goed leren en heeft gekozen voor het klooster. 

Jo Bardoel heeft de laatste jaren regelmatig uitgebreid met haar 
gesproken, omdat hij heel benieuwd was naar haar Ieven dat intussen een 
eeuw beslaat. Een kwart daarvan speelde zich af op de boerderij, op de 
Berkenbos, in het Leker. En driekwart was in het klooster van de Zusters 
van Liefde op zeker zeven verschillende plekken, maar het langst in Den 
Bosch en vooral Sint Tunnis. 
Jo wilde weten hoe het geweest is: het Ieven op de boerderij voor en 
tijdens de oorlog en het Ieven in het klooster in de driekwart eeuw 
daarna. 

In de familie Bardoel is zij de laatste getuige van een generatie die nog 
heeft meegemaakt wat intussen goeddeels verdwenen werelden zijn 
geworden: het traditionele boerenleven en het klassieke kloosterleven. 

Tel kens als Jo haar ondervroeg en die gesprekken ook opnam, vroeg ze: 
wat ga je hiermee doen? Dat wist hij toen zelf ook nog niet zo goed. 
Hij wilde het gewoon weten en vastleggen voor het nageslacht. Maar om 
ervan afte zijn heeft hij toen geantwoord: als u honderd wordt, heb ik 
een boek klaar. 
Dat leek toen nog heel ver weg. Eerst wilde Jo een tekstboek maken, met 
plaatjes erbij. Hij had al een heleboel tekst, maar een paar maanden 
geleden vertelde ze Jo dat ze steeds meer moeite kreeg met lezen. Toen 
heeft hij besloten om het roer om te gooien en een fotoboek te maken 
met korte teksten erbij, in een grotere letter. 
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Het fotoboek gaat over Alberta, over haar Ieven, in de familie en in het 
klooster. Er staan teksten in die hij geschreven heeft op basis van de 
herinneringen die zij hem verteld heeft. Maar hij heeft er ook boeken 
bij gehaald en fete's gekregen uit de hele familie, het dorp en het 
klooster. Daarmee is het een fotoboek geworden dat breder is, dat 
verhaalt over het Ieven in de afgelopen honderd jaar- de eeuw van 
tante Zuster- op de boerderij, in het dorp en in het klooster. 

Jo is gaandeweg echt onder de indruk geraakt van het belangrijke 
werk dat Alberta en aile zusters gedaan hebben voor de gemeenschap, 
voor het onderwijs, voor de zorg en het pastoraat. 
Alberta en de andere zusters van de zogeheten 'actieve' congregaties 
hebben in feite een begin gemaakt met, wat we nu noemen, de 
verzorgingsstaat. Ze hebben taken verricht die pas veellater door de 
overheid en door leken zijn opgepakt. Oat mag ook wei eens gezegd 
worden, bij aile aandacht die er de laatste jaren is voor vooral de 
schaduwkanten van de kerk. 

Tegenwoordig worden zusters wei beschouwd als schaduwen uit een 
ver verleden, van een bestaan van gehoorzaamheid en onder
worpenheid. Maar door het werken aan zijn boek is Jo steeds meer tot 
de overtuiging gekomen dat het Ieven dat Alberta geleid heeft, 
evenzeer gezien kan worden als een voorbeeld van vrouwen
emancipatie. Van vrouwen die hun eigen weg kozen en een beroep 
mochten uitoefenen, anders dan getrouwde vrouwen die- we zijn het 
haast vergeten - moesten stop pen met werken zodra ze gingen 
trouwen. 

De redactie van het Lekers Nieuws hoopt dat Zuster AI bertha neg lang 
van Jo•s prachtige boekwerk mag genieten! 
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Uitgegeven onder auspiciën van Dorpsvereniging 't Leker. De redactie houdt zich het recht voor aangeleverde kopij
in te korten. Digitaal te ontvangen na opgave via lekersnieuws@gmail.com Kopij per email sturen naar

lekersnieuws@gmail.com of schriftelijk naar 't Lekers Nieuws, Vrijstraat 16, 5846 AG Ledeacker.

Volgende nummer verschijnt donderdag 6 februari 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 29 januari 2020.

~ Activiteitenkalender 

~----
8 jan. wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij de Heksenboom 
8 jan. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 

11 jan. kwizzut feestavond 
12 jan. gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
23 jan. inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorphuus 
25 jan. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
2 febr. kaartverkoop Bonte Avond, aanvang 10.30 uur in 't Dorphuus 

5 febr. kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
9 febr. gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 

12 febr. wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
15 febr. bonte avond in het MFC Sint Anthonis, aanvang 20.00 uur 
20 febr. inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorphuus 
21 febr. schoolcarnaval Leander, aanvang 8.30 uur 
21 febr. sleuteloverdracht in Stevensbeek 
22 febr. boerenbruiloft in 't Dorpshuus, aanvang 20.00 uur 

23 febr. optocht en Hanenbal in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
24 febr. Lekerse avond in 't Dorpshuus, aanvang 20.30 uur 
25 febr. kuukenbal in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
29 febr. inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
4 maart kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
8 maart gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 

11 maart wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
18 maart voorjaarsvergadering KBO in 't Dorpshuus 

19 maart inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorphuus 
9 mei kermis 

10 mei kermis 
4 juli 't Leker Live op het plein 
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