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~, t Lekers Nieuws 
Beste Lekerse mensen, 

In de eerste maand van 2020 was de temperatuur gemlddeld 3 graden 
hoger dan normaal. Wat zal februarl ons brengen? Mlsschlen schljnt de 
zon wei tijdens de Carnavalsoptocht! We wensen aile lezers van 't Lekers 
Nieuws fijne Carnavalsdagen! 

Veelleesplezier! 
Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

't Leker Live I 

Wij, de organisatie van 't Leker live, zijn druk in de weer om een gezellig 
feest te organiseren rondom het kerkplein in Ledeacker op zaterdag 4 juli 
2020. De benodigde vergunningen worden opgesteld en getoetst. 
Een sfeervolle pleininrichting met podium, horeca en mooi Iicht en geluid 
wordt verder uitgewerkt. Met hulp van lokale bands en DJ's wordt er een 
gevarieerd programma in elkaar gezet voor jong en oud. In tegenstelling 
tot de vorige nieuwsbrief is niet DJ Dutchill van de partij, maar hebben wij 
DJ Huvel en Huvel weten te strikken voor deze avond. Voor de jeugd tot 
18 jaar is de toegang gratis I Vanaf 18 jaar wordt er een bescheiden entree 
gevraagd. 
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Speciaal voor dit festijn hebben we een website gemaakt. Op deze 
website vind je het voorlopige programma, informatie over het 
muziekfestival en kun je alvast tickets bestellen. Op de website vind je 
oak de koppelingen naar onze social media kana len (Facebook en 
lnstagram). Volg deze voor onze berichten, het laatste nieuws en leuke 
win-actiesl Surf dus snel naar www.leker-live.coml 

Dorpsontwikkelingsplan kern Ledeacker 

Dinsdag 18 februari is er om 20.00 uur een informatieavond in 
't Dorpshuus over het Dorpsontwikkelingsplan. 
Tientallen inwoners uit ens dorp hebben sa men met de gemeente hun 
mouwen opgestroopt!! Ze hebben projecten opgezet om de 
leefbaarheid in 1t Leker te verbeteren. Wil jij weten welke projecten? 
Of heb jij zelf goede ideeen? Kom dan naar de inloopavond! 

Jaarvergadering en vrijwilligersavond 

Op 27 maart a.s. is de jaarvergadering van Dorpsvereniging 't Leker om 
20.00 uur in 't Dorpshuus. Dit jaar willen we dat combineren met een 
vrijwilligersavond. Aansluitend aan de jaarvergadering is er een gezellige 
avond voor aile vrijwilligers van Ledeacker. Met een hapje en een 
drankje willen wij iedereen bedanken voor hun inzet. Aile vrijwilligers 
zijn welkom, wat je bijdrage (groat of klein) oak is. Er volgt oak neg een 
uitnodiging aan de vrijwilligers en wij proberen daarbij aan iedereen te 
den ken, maar we hebben (gelukkig) zoveel vrijwilligers dat wij als 
Dorpsvereniging misschien iemand over het hoofd zien. Dus als je geen 
uitnodiging hebt gehad, maar je bent wei actief in je dorp (of geweest), 
kom dan 27 maart naar 1t Dorpshuus. 
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Voorstelling "lets met boeren11 

Gemeenten Sint Anthon is, Reusei-De Mierden en het team van Food Up! 
Brabant presenteren in mei de exclusief gemaakte voorstelling 
"lets met boeren". 
Een voorstelling over boeren, burgers en buitengebied. Doel is om meer 
begrip te realiseren tussen boeren en niet-boeren. De voorstelling wordt 
met lokale toneelspelers gemaakt door bureau Pees, een Brabants 
productiehuis. 
Op 8, 9 en 10 mei kan het publiek in Sint Anthon is genieten van de 
voorstelling. De kaartverkoop start op 1 maart. In de volgende 
nieuwsbrief komt meer nieuws over waar de voorstelling plaats gaat 
vinden en waar je kaarten kunt kopen. 

Komborden 

Zeals iedereen wei heeft gezien staan er, als je Ledeacker in rijdt, 
prachtige nieuwe infozuilen van Ledeacker. 
Er kunnen door verenigingen komborden in worden geplaatst. Voorheen 
deden de verenigingen dat zelf. Vanaf nu wordt dat centraal geregeld. 
Als je een kombord geplaatst wilt hebben, kun je dat minimaal4 weken 
voor plaatsing doorgeven op secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl 

Vitale kernen 

Een van de laatste projecten van de vitale kernen is onlangs door de 
adviesraad van Ledeacker goedgekeurd. Duursportverenigingen Duvaria 
en Olympus krijgen een bed rag om Landschapspark De Laan op het vijfde 
veld van DSV te realiseren. Er komt een atletiekbaan en een kikker- en 
salamanderpoel. Ook Brabants Landschap is deelnemer aan het project. 
Zo krijgen we in de toekomst een mooi stukje green tussen Ledeacker en 
Sint Anthon is. 
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Veraaderruimte 

In de vergaderruimte en biljartruimte hangen sinds deze week nieuwe 
(tv) schermen. Deze kunnen ook aangesloten worden op een laptop voor 
vergaderingen, presentaties enz. 
Met dank aan Bert Aarts en Toon Peeters voor het bevestlgen ervan. 

Weetle 

Tenslotte nog een weetje. Het lnwonersaantal van de Gemeente Slnt 
Anthon is is afgelopen jaar gestegen met 59 inwoners. 
Het inwonersaantal van ledeacker is gestegen van 716 naar 725 
inwoners. 

""o~ -----------•K.-s.o._ 
Op woensdag 5 februarl kunt u om 14.00 uur komen klenen. Zondag 
9 februari bent u welkom om samen gezellig te eten, aanvang 12.30 uur. 
Woensdag 12 februari gaan we weer wandelen. We vertrekken dan om 
9.00 uur bij 't Dorpshuus. Donderdag 20 februari is er opnieuw een 
gezelllge lnloopmlddag, aanvang 14.00 uur. Op woensdag 4 maart kunt u 
weer klenen. We beglnnen dan om 14.00 uur. Zondag 8 maart kunt u weer 
aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd, aanvang 12.30 uur. 
Ook gaan we weer wandelen en wei op woensdag 11 maart. 
We vertrekken dan om 9.00 uur bij 't Dorpshuus. Op woensdag 18 maart is 
onze jaarfljkse voorjaarsvergaderlng en op donderdag 19 maart hebben we 
weer een gezellige inloopmiddag. U bent vanaf 14.00 uur welkom. 

Aile activiteiten van de KBO worden gehouden in 't Dorpshuus. 
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Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

Bereikbaarheld Pastoor en Pastoraal team 

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.oo-12.30 uur behalve 
donderdags) Voor dringende boodschappen: 06-23887860 
Parochlecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sfnt Anthon Is 
http://www .parochiemariamoedervandekerk.nl 

Carnavalsvereniging de Hanen 

Beste Hanen, Hennen en Kuukens, 

Het is alweer bijna zover: Carnaval 20201 Samen met Prins Rudy d'n Urste 
en Prinses Hilde, Jeugdprinses lze met haar gevolg en ons 
Boerenbruidspaar Stefan en Conny gaan weer weer een geweldig 
carnavalsjaar van maken! 
Carnaval zal gevierd worden van zaterdag 22 februari tot en met dinsdag 
25 februari in onze eigen HKiepekoiH (locatie Dorpshuus). Hierbij 
presenteren wij u ons programma: 

BonteAvond 

Onze jaarlijkse Bonte Avond vindt plaats op zaterdagavond 15 februari a.s. 
om 20.00 uur bij MFC Oelbroeck in Sint Anthonis. Er zijn weer leuke 
stukken aangemeld en het belooft weer een gezelllge avond te worden die 
u zeker niet mag missenl U komt toch zeker ook (in carnavalstenue)? 
De kaarten voor deze avond zijn nog te verkrijgen op de avond zelf aan de 
kassa voor € 13,50 (= inclusief kopje koffie/thee). 
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Schoolcarnaval B.S. Leander 

Op vrijdag 21 februari a.s. zullen Prins Rudy d•n Urste en Prinses Hilde, 
adjudant Jarno en ons Boerenbruidspaar Stefan en Conny een bezoek 
brengen aan basisschool Leander waar natuurlijk onze Jeugdprinses lze 
met haar pages Lisa en Lara, narren Jim en Teun en raadslid Sjoerd ook 
aanwezig zullen zijn. Aile schoolkinderen uit Ledeacker worden 
's morgens om 7.50 uur bij 't Dorpshuus verwacht en mogen weer mee 
met de gezellige disco-silly bus die wordt aangeboden door de oud
prinsenclub "De Hoenders", waarvoor onze dank! 
Aan de ouders wordt gevraagd om de kinderen na schooltijd weer zelf op 
te halen. 

Boerenbruiloft 

Op zaterdag 22 februari vieren we de Boerenbruiloft in de "Kiepekoi", 
waar Stefan Kremers en Conny Roelofsen voor de "onecht" in het 
huwelijk zullen treden. ledereen wordt in de gelegenheid gesteld om 
daarna het Boerenbruidspaar te feliciteren. Het officiele gedeelte is van 
20.00 uur tot 22.30 uur. Daarna is er nog volop feest voor jong en oud. 
Zie ook de uitnodiging van ons Boerenbruidspaar Stefan en Conny 
verderop in dit Lekers Nieuws. 

Optocht en Hanenbal in de Kiepekoi! 

Zondag 23 februari is de optocht in Sint Anthon is, aanvang 14.00 uur. 
Direct na de optocht gaan we weer knallen in onze "Kiepekoi" met Prins 
Rudy d'n Urste, Prinses Hilde en Jeugdprinses lze met haar gevolg. 
De Jeugddansgarde en Dansgarde zullen deze middag hun gardedans en 
showdans voor u opvoeren. Ook onze eigen Lekerse Klinkers zullen hun 
repertoire ten gehore brengen! Tussendoor zorgt DJ Elemental Minds 
voor de nodige intermezzo's. Voor de kinderen is er een leuke 
ballonnenclown aanwezig. Rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking zijn van 
Lekerse deelnemers aan de optocht. Kom gezellig mee feesten om er 
sa men met aile Hanen, Hennen en Kuukens een geweldige middag van te 
maken! 
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Wilt u meedoen met de optocht op zondag 23 februari als loopgroep, 
paar of enkeling? Dan kunt u zich v66r 15 februari 2020 opgeven bij het 
secretariaat van CV de Hanen via cvdehanen@hotmail.com. Wij zullen er 
voor zorg dragen dat u op zaterdag 22 februari als Lekerse deelnemer 
aangemeld wordt in Sint Anthon is. 
Wagens dienen zich rechtstreeks aan te melden bij CV d'n Uutlaot 
middels het inschrijfformulier, welk te vinden is op onze website 
www.dehanen.nl. Het formulier kan dan gemaild worden naar 
optocht@uutlaot.nl voor aanmelding. Aanmelding van wagens kan tot 
uiterlijk 10 februari! 

Lekerse Avond 3.PUL 

Op maandag 24 februari hebben we weer onze traditionele Lekerse 
avond. Er kan weer gestreden worden om prijzen tijdens ons jaarlijkse 
bierpullschuiven! Teams van 3 personen kunnen zich opgeven bij Marcel 
Arts (tel: 06-20912762) of via cvdehanen@hotmail.com. Ook is er een 
leuke prijs voor "het best verklede team" I Later op de avond zal 
ton prater Erik Mulder ons animeren met een te gekke buutl 
Zorg dat je erbij bent! Aanvang 20.00 uur in de "Kiepekoi''. 

Kuukenbal 

Het Kuukenbal op dinsdag 25 februari heeft een metamorfose ondergaan 
en zal dit jaar anders van opzet zijn. Naar idee van onze Jeugdcommissie 
zal er in samenwerking met Joris Brukx en onze Lekerse Klinkers een 
geweldige show neergezet gaan worden voor jong en oud I Onder het 
motto 11Stilzitten is geen optie" zullen er leuke interactieve spellen 
gedaan worden met een leuke kinderdisco! Dit mag je dus zeker niet 
missenl Sa men met Jeugdprinses lze, haar gevolg en de Dansgarde gaan 
we er een supergezellige middag van maken I 
Aanvang 14.00 uur in de "Kiepekoi". 
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22-02-2020

Boerenbruiloft van
Stefan en Conny

Op zaterdag 22 februari worden

Stefan
(van Tiny en Joke Kremers uit het Bokkenriek)

&
Conny

(van Jan en Tonny Roelofsen uit de Zelfkant)

in d’n onecht verbonden.

We hopen dat we snel over de bezwaren
heen stappen, zodat we er met zijn allen
een gezellig feestje van kunnen maken.

Jullie zijn welkom om 20.00 uur in ‘t Dorpshuus
in ‘t Leker.

Stippent 2a in Ledeacker.

We vinden uw aanwezigheid belangrijker
dan een cadeau,maar wilt u niet met
lege handen komen dan mag u iets

stoppen in de melkbus voor
stichting MS Research.



TONEELVERENIG N G 
KAKELBOND 

Toneelvereniging Kakelbond 

Toneelvereniging Kakelbond treedt voor u op in 't Dorpshuus met het stuk: 
11De porseleinkast", geschreven door Sarah Maernhoudt. De uitvoeringen 
zijn op 4, 5, 10 en 11 april, aanvang 20.00 uur. 
Een heerlijk komisch en een beetje cynisch toneelspel, waarin hebzucht en 
eigenbelang centraal staan. Mooi neergezette typetjes, met toch een 
schrljnende boodschap: het gebrek aan zorg In deze tljd. De regie Is In 
handen van Joris Brukx. 
Entree €10,00. Kaartjes zijn te reserveren via kakelbond@live.nl of via 
www.kakelbondledeacker.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. 
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Herhalingsles reanimatie/AED 

Er zijn weer herhalingslessen reanimatie/AED. 
Deze zijn op maandagavond 9 maart om 19.00 uur, 20.00 uur en eventueel 
21.15 uur of op woensdagavond 11 maart om 19.00 uur, 20.00 uur en 
eventueel 21.15 uur 
Geef u op tijd op, want 1x per jaar is dat verplicht. 
Deze les is in 1t Dorpshuus en duurt 1 uur. Kosten € 7,50. 
U kunt zich oak nag steeds opgeven voor een volledige cursus. 
Meldt u aan, want hoe meer mensen kunnen reanimeren en de AED 
bedienen, hoe grater de overlevingskans is bij een hartstilstand. 
Duur van de curs us is 3 uur. De kosten zijn € 15,-. 
Zie www.Sintanthonishartveilig.nl 
Jongeren tot 24 jaar kunnen gratis een volledige opleiding volgen, deze 
wordt gesponsord door de clubkasactie. (datum volgt) 
Voor opgave kunt u terecht bij Ria Hermens, tel.nr: 0485-384728 
of via de mail: riahermens@hotmail.com 
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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 5 maart 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 26 februari 2020.

~ Activiteitenkalender 

~------

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 
18 febr. dorpsontwikkelingsplan in 't Dorpshuus, aanvang 20.00 uur 
20 febr. inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus 
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 Dorpshuus 
27 maart jaarvergadering Dorpsver. met aansluitend vrijwilligersavond 
28 maart inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
4-5 april voorstelling toneelver. Kakelbond, aanvang 20.00 uur 

1Q-11 april voorstelling toneelver. Kakelbond, aanvang 20.00 uur 
27 april koningsdag 2.0 
8-9-10 mei voorstelling 'lets met boeren' 
9-10 mei kermis 
4 juli 't Leker Live op het plein 
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