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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

De tweede maand van 2021 is wat het weer betreft een maand van grote 
tegenstellingen geworden. We werden verrast met een dik pak sneeuw en 
daarbij matige tot strenge vorst, terwijl het een week later stralend weer 
was met temperaturen boven de 15 gradenl Ondertussen zitten we al ruim 
een jaar met het coronavtrus opgescheept! Momenteel wordt er hard 
gewerkt om iedereen te vaccineren. Wat zou het geweldig zijn wanneer we 
in de zomer weer gewoon een terrasje kunnen pikken en de tijd van 
avondklok en beperkingen achter ons kunnen Iaten. Nog even volhouden 
dus en blijf gezondl Veelleesplezierl 
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Uspret 

lnmiddels lijkt het al weer lang geleden en heeft de lente zijn intrede 
gedaan, maar 2 weken geleden was het veldje op Den Dries weer 
omgetoverd tot ijsbaan. Het was misschien van korte duur, maar jong en 
oud heeft weer genoten van het ijsbaantje op Den Dries, dankzij een 
aantal vrijwillige ijsmeesters. 

Flex plek 

Nu het er steeds meer op begint te lijken dater in de toekomst meer 
vanult huls gewerkt gaat worden, zljn wlj benleuwd of er behoefte Is aan 
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flexwerk plekken in 't Dorpshuus/school. Dan kun je bijvoorbeeld voor een 
dagdeel een uplekH huren om rustig te werken, indien dat thuis niet 
mogelljk Is. BIJ voldoende animo kunnen we kljken of we lets dergelljks 
kunnen realiseren. Mochtje interesse hebben, dan graag even een mailtje 
naar secretariaat@hetleker.nl 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Vastenactie 2021 
Werken aan je toekomstl 

Vanwege de coronacrisis heeft Vastenactie besloten om de campagne 
Werken aan je toekomst' van 2020 voort te zetten in de veertigdagentijd 
van 17 februari tot 3 april in 2021. De campagne staat in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Ott jaar blljft het thema: Werken aan je toekomstl 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk ondersteunt met Vastenactie 
projecten die beroepsonderwijs aanbieden- onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra leone. Voor veel jonge mensen zijn vakscholen te ver 
weg. Sa men kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren naar school gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak te 
leren, zoals monteur, Iasser, kleermaker, bakker of wtnkelter. 

U kunt met de Vastenactie 2021 meedoen via de collectebussen in de 
kerken, de Goede Doelenlijsten of door rechtstreeks uw gift over te maken 
op het rekeningnummer van Vastenactie: 
Nl211NGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Graag in de 
betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochle Marla Moeder van de 
kerk te Sint Anthon is. 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens aile jongeren die met de 
projecten meedoen en willen werken aan hun toekomst! 
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Berelkbaarheld 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 

Carnavalsvereniging de Hanen 

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 

De carnavalsdagen zijn dit jaar stilletjes voorbij gegaan en toch kijkt 
CV de Hanen met trots terug op activiteiten die we WEL hebben kunnen 
organiserenl 
De Jublleum carnavalskrantl Onze krantencommlssle was er weer In 
geslaagd om er een geweldlge krant van te maken, met leuke 
herlnnerlngen van 22 jaar camavalskrant, moole verhalen en ook 
verschlllende puuels en de Hanenspeurtochtl Veelvuldlg ziJn de puuels 
opgelost en op de stralende wlnterse zondag waren verschlllende mensen 
In de weer om de speurtocht te bewandelen, met tussendoor effe een 
lekker bakkle koffte of thee met een carnavalsbol biJ 't Dorpshuus. 
Ook was er een priJs te wlnnen met het moolst verslerde huls! 
Wat waren er weer veel moor verslerde hulzen In ons prachtlge Leker! 
Wat een geweldlg saamhorlg camavalsgevoel geeft dat In deze toch al 
bljzondere tiJd! Het was super moo! om te zlen dater zoveel mensen 
gehoor gegeven hebben aan de oproep om de Lekerse vlag bulten te 
hangen en het huls te versleren tljdens de carnavalsdagen! Dank daarvoor! 

De jury bestaande uit ons Prinsenpaar Rudy en Hilde, Boerenbruidspaar 
Stefan en Conny en Jeugdprinses lze hadden een behoorlijk ei te leggen 
om een keuze te makenl 



De prijswinnaars zijn via social media bekend gemaakt en voor degene die 
dit gemist heeft: 

De prijswinnaar van de Hanenspeurtocht: 
De prijswinnaar van 't mooist versierde huis: 
De prijswinnaar van de woordzoeker: 
De prijswinnaar van zoek de verschillen: 

Ad en Annie Weemen 
Harrie en Jo Jozephs 
Tineke van den Dobbelsteen 
Sam van den Heuvel 

Oak hadden veel kinderen de kleurplaat ingeleverd. Aangezien ze allemaal 
zo goed hun best gedaan hadden, hebben ze daarvoor allemaal een klein 
prijsje gekregen. 
Natuurlijk had den we oak nag de huldiging van onze 
carnavalskrantcommissie en jubilarissen en het bezoek aan zieken en 
ouderen, die we allemaal op gepaste afstand in het zonnetje hebben 
gezet! 

Onze jubilarissen dit jaar zijn: 

5 jaar: 
11 jaar: 

33 jaar: 

lze Engels 
Ada Nooijen 
Dorothe Jans 
Geert Hendriks 
Marja Pasman 

Harrie Jozephs 

En dan hadden we natuurlijk nag de carnavalsbollen actie. 
De unieke gekleurde oliebollen waren een verrassende lekkernij. 
We hebben menig bestelling in ontvangst mogen nemen, waarvoor dank! 
Helaas konden we dit seizoen onze dansgardes geen live podium geven. 
De meiden hebben afgelopen jaar hard getraind en ondanks dat ze de dans 
niet hebben kunnen afmaken vonden wij dat ze tach een podium verdiend 
hadden. Een compilatie hiervan en momenten van bovenstaande 
activiteiten zijn terug te vinden op de Facebook- en lnstagrampagina van 
CV de Hanen. 
Foto's zijn te bekijken op www.dehanen.nl 
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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 1 april 2021.
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 24 maart 2021.

CV de Hanen wil dan ook graag iedereen bed an ken die heeft meegeholpen 
bij het slagen van deze activiteiten op welk vlak dan ook, bijvoorbeeld door 
het liken en delen van berichten op Facebook en lnstagram. 
Fijn dat we in deze lastige tijd op zoveel betrokkenheid hebben kunnen 
rekenen! 

Carnavalsvereniging De Hanen 

Diversen 

Oud ijzer/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. 

~ Activiteitenkalender 

~------
17 
27 
24 

maart landelijke verkiezingen, 't Dorpshuus 7.30 uur tot 21.00 uur 
maart inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
april inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
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