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~, t Lekers Nieuws 

Beste Lekerse mensen, 

Ook nu was het een geweldige Carnavall Prins Rudy d'n Urste en Prinses 
Hilde, Boerenpaar Stefan en Conny, Jeugdprinses lze, de Lekerse Klinkers 
en aile leden van C.V. de Hanen heel hartelijk dank voor jullie inzetl 
Vanaf deze plek willen we Rody Kusters van harte feliciteren met zijn 
verkiezing tot Man van het jaarl 
Gelukkig begint de lente deze maand. Daar zijn we wei aan toe na die 
februarimaand met heel veel wind en regen. 

Veelleesplezier! 
Redactie 't Lekers Nieuws 

Dorpsvereniging 't Leker 

BonteAvond 

Wat een geweldige Bonte Avond hebben we dit jaar gehad I 
Fantastisch om te zien hoe creatief, origineel en afwisselend het 
programma was I Er werd ontzettend veel gelachen in de volle zaal. 
Applaus voor de organisatie, de artiesten, de Lekerse Klinkers, technische 
mensen en voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie avondl 
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Jaarvergadering 

Een jaar vliegt voorbijl Het is alweer tijd voor een jaarvergadering. 
We nodigen u graag uit om op vrijdagavond 27 maart om 20.00 uur onze 
jaarvergadering bij te wonen. We lichten dan het afgelopen jaar toe, 
geven uitleg over de nieuwe plannen en horen graag wat u ervan vindt. 
Komt u ook? 

Vriiwilligersavond 

lnmiddels zijn de uitnodigingen voor de vrijwilligersavond op 27 maart de 
deur uit. Mocht je er geen ontvangen hebben en je bent wei vrijwilliger, 
dan ben je van harte welkom. We proberen de lijst vrijwilligers zo up to 
date mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat we iemand over het 
hoofd hebben gezien. En van tevoren kan je dan ook nog naar onze 
jaarvergadering komen om 20.00 uur. 
Tot 27 maart! 

Nieuwe pagodetenten 

In 't Leker houden we wei van een feestje en zoe ken we elkaar regelmatig 
op. Buurtbarbecue, bouwweekend voor de jeugd, tennis- en jeu de boules 
toernooi of bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis. Om dit soort initiatieven te 
stimuleren zijn er eind 2019 nieuwe gemeenschappelijke tenten 
aangekocht met steun van de regeling 'Vitale kernen' van de gemeente 
Sint Anthon is. De oude tenten waren inmiddels ruim 25 jaar oud en waren 
door het veelvuldig gebruik a an vervanging toe. Zonder de tenten is het 
niet mogelijk om al deze buitenactiviteiten te organiseren. Daarnaast zijn 
deze tenten aangeschaft met als doel de mensen (dichter) bij elkaar te 
brengen en te zorgen voor een sterke sociale cohesie. 
Verenigingen uit Ledeacker kunnen ieder jaar 2 tenten gratis lenen. 
De tenten worden tegen een gereduceerd tarief beschikbaar gesteld aan 
bewoners van Ledeacker, de huurprijs bedraagt 75 euro per tent. 
lnformatie over de pagodetenten kunt u zeer binnenkort ook vinden op de 
website www.dorpsvereniginghetleker.nl 
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Update Dorpsontwikkelingsplan kern Ledeacker 

Half februari heeft er een informatieavond plaatsgevonden in 't Dorpshuus 
waarin een aantal enthousiaste bewoners plannen hebben gepresenteerd 
die als doel hebben de leefbaarheid in de kernen te bevorderen en te 
behouden. Bewoners konden naar de plannen luisteren en in gesprek gaan 
met de gemeente en elkaar. De volgende projecten werden gepresenteerd: 

'Upgraden Dorpshuus'. De voorlopige plannen voorzien o.a. in een 
vast podium, een uitbreiding met flexibele middelen (tenten) en 
een kleine aanbouw. 
Exploitatie voormalige school als motor voor een leefbaar 
Ledeacker 
Nieuwe bouwmogelijkheden Ledeacker 
Oprichting zorgcooperatie 

Hoe nu verder? 

De projectteams gaan verder met het uitwerken van de plannen, deze 
worden binnenkort ingediend bij de gemeente. Als aile dorpen van de 
gemeente Sint Anthon is de projecten hebben ingediend gaat de gemeente 
in beraad welke projecten toegekend worden. In de zomer zal de 
gemeente hierover een besluit nemen. 

't Leker-live 

Voor degenen die het nog niet gehoord hebben ..... 
Op 4 juli 2020 wordt er een gezellig feest georganiseerd rondom het 
kerkplein. Maandelijks komt de organisatie bij elkaar om alles tot in de 
puntjes voor te bereiden, zodat het een feest wordt om niet snel te 
vergeten. 
De toegang tot 18 jaar is gratis, daar hoeven ook geen tickets voor besteld 
te worden. Ben je 18 jaar of ouder dan kun je tickets bestellen via onze 
website www.leker-live.com 
Maar houd vooral ook onze Facebook en lnstagram pagina in de gaten, 
daar wordt het laatste nieuws op gezet. 
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KBO 
KBO 

Op woensdag 4 maart kunt u weer kienen. We beginnen dan om 14.00 
uur. Zondag 8 maart kunt u gezellig 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 jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze begint om 13.30 uur. 
Op donderdag 19 maart hebben we weer een gezellige inloopmiddag. 
U bent vanaf 14.00 uur welkom. 

Woensdag 1 april gaan we weer voor de laatste keer dit seizoen kienen en 
op woensdag 8 april is de laatste wandeling van dit seizoen. Op zondag 12 
april, 1e Paasdag, kunt weer lekker komen eten In 't Dorpshuus, aanvang 
12.30 uur. En op 16 april staat er om 14.00 uur een gezellige inloopmiddag 
gepland. 

Aile activiteiten van de KBO worden gehouden in 't Dorpshuus. 

Parochie Maria ·Meeder. van de Kerk 

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.parochlemarlamoedervandekerk.nl 

4 



Vastenactie 2020 
Werken a an je toekomst! 

Aswoensdag 26 februari start de vastentijd en daarmee oak de landelijke 
Bisschoppelijke Vastenactie-campagne 2020. Dit jaar is het them a van 
Vastenactie: Werken aan je toekomstl Vastenactie steunt projecten die 
beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en 
Sierra Leone. Met deze projecten stelt Vastenactie men sen in staat te 
werken aan een betere toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school gaan en een 
vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, zeals monteur, Iasser, 

kleermaker, bakker of winkelier. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie 
aan bijdraagt: 
• € 24 : een technisch leerboek veer een hele klas 
• € 40 : een 'terug-naar-school' pakket met school uniform, 

boeken en schooltas 
• € 200 : een beroepsopleiding (monteur, Iasser, kleermaker, 

bakker) van 1 jaar 
• € 360 : een startpakket 'opstarten groentewinkel' 

Doet u ook mee met de Vastenactie 2020? Oat kan via de Vastenactie 
2020 op de Goede Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of 
rechtstreeks uw gift overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie: 
NL211NGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
In de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie Maria Maeder van de 
kerk te Sint Anthon is. 
Dus het campagnethema, de naam en de plaats van de parochie in de 
betaalomschrijving zetten omdat ban ken geen gegevens meer meegeven 
bij de beta ling en Vastenactie de betalingen geed wil verwerken. 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens aile kinderen en jongeren 
die met de projecten meedoen en willen werken aan hun toekomst! 
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Oproep kerk poetsen 

Ondertussen Is onze kerk al weer rulm 4 jaar dlcht. Gelukkig hebben we 
twee jaar gel eden een mooie kapel gekregen. De kerk is to en als 
werkplaats gebruikt. Er is gebroken en getimmerd en de vtoertegels van de 
kapelzljn er op maat gezaagd. Vorlg jaar zljn de kerkdeuren nog 
gerenoveerd. Kortom in de kerk ziet het er heel rommelig en stoffig uit. 
Nu zoeken we vrijwilligers, die op maandag30 maart willen helpen om de 
kerk weer een beetje toonbaar te maken. We willen maandagmorgen om 
9 uur starten. Wie wil een paar uur meehelpen? Voor koffie, thee en iets 
lekkers wordt gezorgdl 
Aanmelden kan via: henkkempen27@gmail.com of 06.24167057 

Carnavalsvereniging de Hanen 

Beste carnavalsvierders, 

De carnavalsdagen ziJn weer net voorbiJ en c.v. de Hanen kljkt weer terug 
op een geslaagd carnavalsseizoenl We hebben weer genoten van een 
geweldige Bonte Avond in het MFC, de gezellige Boerenbruiloft van Stefan 
en Conny, op zondag het Hanenbal, de optocht op maandag doordat het 
weer ons helaas wat in de steek liet, de Lekerse Avond 3.Pull en als afsluiter 
het Kuukenbal met het succes van "Stllzltten Is geen optle" In onze gezelllge 
Kiepekoi I Deze activiteiten sam en met Prins Rudy d'n Urste en Prinses 
Hilde, Jeugdprinses lze met haar gevolg waren weer een groot feestl 
c.v. de Hanen wll dan ook graag ledereen bedanken die weer heeft 
meegeholpen aan het realiseren van al deze activiteiten op welk vlak dan 
ook. Fljn dat we kunnen rekenen op zoveel vrljwllllgers die elke keer weer 
voor onze vereniging klaar staan! 

Bedanktl 
Carnavalsverenising de Hanen 
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Aanmelding voor de minidansgarde 

Graag willen wij weer nieuwe leden werven voor de minidansgarde. 
Bij voldoende aanmeldingen kan er weer een nieuwe minidansgarde groep 
starten. Lekerse kinderen (J/M) die na de zomervakantie naar groep 3 of 4 
gaan kunnen zich aanmelden. Bij minimaal4 aanmeldingen zal er een 
nieuwe groep gaan starten. Aanmeldingen kunnen opgegeven worden 
v66r 30 april a.s. via cvdehanen@hotmail.com 

C.V. de Hanen 

TONEELVERENIG N G 
KAKELBOND 

Toneelvereniging Kakelbond 

Toneelvereniging Kakelbond wil graag aan u Iaten zien waar zij dit seizoen 
met plezier sa men aan gewerkt hebben. 
Gezelligheid staat voorop binnen de vereniging. ledereen, van jong tot 
oud, kan lid worden van Kakelbond. 

Op 4, 5, 10 en 11 april: 
"De Porseleinkast". 
Aanvang: 20.00 uur. Kaartjes € 10,00. 
Een komische voorstelling over ouderdom en eenzaamheid met een 
glimlach. 

Op paasmaandag 13 april: 
"Schoolreis", door jeugdtoneelgroep De Kakelbondjes. 
Aanvang: 13.00 uur en 15.00 uur. Kaartjes € 5,00. 

Regie: Joris Brukx. 
Locatie: "t Dorpshuus, Stippent 2a Ledeacker. 
Svp reserveren: kakelbond@live.nl of www.kakelbondledeacker.nl. 
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Diversen 

Goede Doelen Actle 

Beste mensen van 't leker. 

De werkgroep Goede Ooelen Is alweer enthouslast van start gegaan. 
Ook dit jaar will en wij weer een gezamenlijke Goede Ooelen Actie houden. 
Het prlnclpe blljft hetzelfde, u ontvangt 25 maart een enveloppe met 
daarin aile goede doelen die wij geselecteerd hebben. 
Hierop kunt u aankruisen welke goede doelen u wilt steunen met het 
bedrag erachter datu wilt doneren. 
Onderaan de lijst telt u aile bedragen open het totaal stopt u in de 
enveloppe. 
Oeze wordt in de volgende week bij u opgehaald. (31 maart en 1 april). 
lk zou zeggen, ga vast sparen, wij zijn blij met iedere centl 
Olegenen die de taken verdeelt over zUn "'wiJkJe" z!jn op d!t moment 
waarschijnlijk al benaderd, anders gebeurt dit zeer binnenkort. 
Wlj hopen dat een en ander weer vlekkeloos verloopt en hopen dat 
iedereen gul geeft aan de verschillende doelen. 

Hartelijke sroeten van: Mientje Pluk tel. 06-42516146 
Marijke Arts tel. 06-50493087 
Ria Hermens 
Gemma Broeren 
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Minibieb in •t Leker 

Per eind februari 2020 gaat van start De Lekerse Minbieb ....... voor aile 
lezers van 't Leker en daar buiten. 
Hier kunt u gratis boeken lenen en/of ruilen. Ook inbrengen van 'nieuwe' 
boeken is uiteraard van harte welkom. Eventuele vragen/opmerkingen 
kunt u kwijt in het bezoekersboekje in de Minibieb en verder op facebook 
"De Lekerse Minibieb". 
De Minibieb is te vinden aan de Stippent llA. 

Kermis in 't Lekeri 

Ook dit jaar komt voor de jeugd de kermis weer naar 1t Leker en wei op 
zaterdag 9 en zondag 10 mei. Voor de oudere jeugd onder ons is er op de 
zaterdagavond weer een gezellige stapavond! Noteer deze datums dus 
alvast in uw agenda! 

De Kermiscommissie 

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. 
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f\ll Lief en Leed 
\0~---------

Dankbetuiging 

Carnaval 2020, wat hebben wij genoten I 
Genoten van de druk bezochte receptie, van een geweldige Bonte Avond, 
van aile dagen met de carnaval. 
Genoten van de leuke reacties en kaartjes. 

Dit allemaal is aileen mogelijk geweest met de hulp van zoveel vrijwilligersl 
Bedankt hiervoor! 

We bedanken ledereen die deze geweldlge carnaval mogelljk heeft 
gemaakt. Een speciale dank aan de familie, die ons verrast heeft metal die 
mooie dingen! 

We proosten op c.v. De Hanen, ons Boerenbruidspaar en heel't Leker; 
Een dorp en vereniging waar je trots op mag zijn, dat is zekerl 

Groetjes Prins Rudy d'n Urste en Prinses Hilde 

Dankbetuiging 

Wat hebben wij genoten van onze boerenbruiloft, de optocht, 
de carnaval in zijn geheel. Fijn om dat samen met jullie te kunnen 
meemaken. Dankje wei voor jullie aanwezigheid, de vele felicitaties, 
de cadeaus en donaties. Wij hebben een bed rag van 300 euro kunnen 
overmaken naar MS Research. 
We zijn mooie, bijzondere en waardevolle herinneringen rijker. 
Dankje wei. 

Groetjes Stefan en Conny 
Boerenbruidspaar 2020 
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Overlijdensbericht 

Op donderdag 6 februari is Zuster Albertha Bardoel in het St. Jozefklooster 
in Schijndel overleden in de leeftijd van 100 jaar. Haar afscheidsviering was 
op dinsdag 11 februari in de kloosterkapel en daarna is zij begraven op het 
Congregatiekerkhof in Schijndei-Wijbosch. 
Zuster AI bertha was een trouwe behulpzame vrouw op wie men kon 
rekenen. Ze was klein maar dapper en heeft zich met hart en ziel ingezet 
voor het welzijn van vel en. 
We wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 
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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 2 april 2020
sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 25 maart 2020.

~ Activiteitenkalender 

~----
4 
8 

11 
18 
19 
25 
27 
28 
30 
31 
1 
1 
4-5 
8 

10-11 
12 
13 

maart kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
maart gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
maart wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
maart voorjaarsvergadering KBO in 't Dorpshuus 
maart inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus 
maart bezorgen envelop pen Goede Doelen Actie 
maart jaarvergadering Dorpsver. met aansluitend vrijwilligersavond 
maart inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
maart poetsen kerk, aanvang 9.00 uur 
maart ophalen enveloppen Goede Doelen Actie 
april ophalen enveloppen Goede Doelen Actie 
april kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur 
april voorstelling toneelver. Kakelbond, aanvang 20.00 uur 
april wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus 
april voorstelling toneelver. Kakelbond, aanvang 20.00 uur 
april gezamenlijk eten KBO, aanvang 12.30 uur in 't Dorpshuus 
april voorstelling jeugdtoneel, aanvang 13.00 uur en 15.00 

in 't Dorpshuus 
16 april inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus 

inzamelen oud ijzer/oud papier op de Stippent 
koningsdag 2.0 

25 april 
27 april 
8-9-10 mei 
9-10 mei 
4 juli 

voorstelling 'lets met boeren' 
kermis 
't Leker Live op het plein 
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