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Lekers Nieuws

Beste Lekerse mensen,
De vakantie zit er voor de meesten van ons open het nieuwe schooljaar is
al weer gest art. Bij de oude school werd er ook in va kantietijd volop
gewerkt. De vangrail en een aantal stru iken a an de Dorpsst raat zijn
verw ijderd en ook in de school is flink geklust en schoongemaakt.
Komt u ook naar de open dag op 1 oktober?
Wij wensen aile t oneelspelers veel succes bij de opvoering van het
openluchtspel 'In de schaduw van de romfa briek'. ledereen die kaartjes
heeft kunnen bemachtigen wen sen we een fijne voorstell ing.
Redactie 't Lekers Nieuws
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He toch ...
Een gevleugelde uitspraak va n wijlen Petra de Schoest er, maar wei heel
t oepasselijk. Voor de meesten van ons zit de va kantie er al weer open
moeten we teren op de heri nneringen aan de laatste of al voorgenieten
voor de komende vakanti e. Het werk stapelt zich al weer open de
dorpsvereniging heeft nog plannen zat. En maak je borst maar nat: we
ku nnen altijd hulp gebruiken. Daa rover lat er meer.
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Het verschil gezien?
Als halve zeikmeik en halve haan (of kortweg: een zeikhaa n) wordt de route 't
Leker- St. Tunnis door de schrijver nogal eens gereden. Vertrekkende vanuit
St. Tun nis va lt op, dat vee I (maar gelukkig niet aile) berm en, stoepen en
fietspaden overwoekerd of vuil zijn. Dan rij ik het Leker in: een oase van rust,
schone stoepen, mooie perken, kortom : toch een beetje thu iskomen.
Namens de dorpsvereniging en ook namens de IBN natuu rlijk: bedankt voor
de inzet en voor de groene vingers.
Fietscrossbaan en wei Iicht nog meer
Er zijn twee subsidies aangevraagd bij het Oranjefonds: eentje om de
fietscrossbaan te fatsoeneren en eentje om de plukweide wat fleu riger te
maken. De subsidie voor het eerste project is t oegezegd; het is nog even
spannend of we de tweede subsidie ook binnenhalen. Twee overzichtelijke
klussen die in een dag gepiept kunnen zijn, als er voldoende hulp is...
Daar is ie al: we kunnen hulp gebruiken ! Op zaterdag 23 september gaat het
gebeuren. We zoe ken mensen die een auto met een aanhanger hebben,
mensen die wat mee w illen graven, bankjes w illen verzetten, planten will en
verpoten, pal en w ill en plaatsen, enz. Kortom: iedereen die ook maar een
beetje handig is, is welkom! Dan wat gespecialiseerder werk: we zoeken nog
iemand met een kraan of mini-kraantje en iemand met een tractor en ploeg,
die flink di ep kan ploegen. Mocht u een plekje weten, waar we zwart zand
kunnen dumpen, dan horen we het graag. We w illen graag om half 9 starten
en om ... uur afsluiten met koffie en I of een borrel in het Dorpshuus,
aangeboden door de dorpsvereniging. U wilt wei helpen? Da's mooi. Laat het
Pedro even wete n: 06-36 180 390 of info@pc-inkt.n l . Tot dan, dan! Maar ....
mochten er te weinig aanmeldingen komen, dan blazen we de boel af. Ut zoj
nog zun d zien!
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Open dag school in bedrijf I bedrijf in school
Volgens onze Twannen wordt de oude basisschool fantastisch opgeknapt.
Ze kwispelen allebei de hele dag en de hele week en dat mag ook: ze
hebben er allebei enorm vee I tijd in gestoken! Op 1 oktober is er een o pen
dag gepland en ka n iedereen een kijkje komen nemen. Tussen 1 uur en 5
uur kunt u v rijblijvend binnenlopen, kennismaken met de nieuwe
gebru ikers, deelnemen aan een proefles t opfit, rustig een kopje koffie
drinken en wie weet al een afspraa k maken met de nieuwe huurders. Als u
net zo nieuwsgierig bent als ik, gaat het gruwelijk druk worden!

Topfit met Topsfit
Een nieuwe huurder voor het Dorpshuus is Gerita Tops. Zij gaat ons op de
dinsdagmorgen, de donderdagmorgen en een nog nader te be pal en avond
op een gezellige en ongedwongen manier aan het bewegen krijgen. Niet
met zware gewichten, enorm af matten de oefeningen, enz. maar gezellig
en gezo nd bewegen, waa r je fitter, gezonder, energieker en wei Iicht nog
wat slanker van wordt. Zin om het eens zelf te ervaren? Ko m dan op 1
oktober proefdraa ien. En ook dan kan er, net zoals bij de lessen, na afloop
een lekkere bak koffie gedronken worden. Met zoetjes, wellicht....

Kakelbond
TON[[l\iER[I\IGNG

KAKELBOND
Dit is dee I 3 van een 3-delige serie in de aa nloop naar het openluchtspel 'In
de schaduw van de romfabriek', dat in septem ber acht keer wordt
opgevoerd bij de voormalige zuivelfabri ek aan Den Hoek in Si nt Anthonis.
Zie ook www .openluchtspeloploo.com.
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Winkel, bakkerij en cafe Jan Hendriks
Een sprekende foto, gemaakt in 1940, is het laatste complete portret van
het gezin van middenstander Jan Hendriks, want binnen een jaar na dat
fotomoment overleed zijn echtgenot e Jaan Hendriks-Hermens. Met hulp
van zijn drie vlijtige dochters kon hij de kru idenierswinkel, bakkerij en cafe
toch voortzetten.
Voor de Sambeekse Hoek was de zaak aan Den Hoek 11 die Jan Hendriks in
1912 kocht van de familie Schiks ongetwijfeld het centrum van de
buurtschap. Niet aileen konden de bewoners hier brood en
kruidenierswaren kopen, maar hier werden ook de laat st e nieuwtjes
uitgewisseld. De vrouwen buurten in het knusse winkeltje, de mannen
zochten het ernaast gelegen caf e op. "lk ga naar Jan Hend riks", was een
gevleugelde uitspraak in de buurtschap. In het cafe werd door
buurtbewoners gekaart (rikken), maar het was ook de vaste vergaderplaats
van het bestuur van de ernaast gelegen zuivelfabriek De Eendracht,
het Veefonds en andere boerenorga nisaties. Logisch dat deze zaak en zijn
bewoners in september prominent aanwezig zijn in het openluchtspel 'In
de schad uw va n de romfabriek' .
Jan Hendriks, die zelf brood bakte, was bij het overlijden van Jaan op 57jarige leeftijd weduwnaar geworden. Zijn vlotte dochters Nolda, Miet en
Nella, die in 1944 respectievelijk 31, 27 en 24 jaar oud wa ren, had den de
taken verdeeld. M iet en Nella bedienden de klanten in de winkel en in het
cafe en Nolda bezorgde het brood en deed de huishouding. En als het
nodig was, sprongen ze elkaa r bij.
In 1944, toen de oorlog ook aan Den Hoek op zijn hevigst was, werden de
kruidenierswaren schaars. "Alles is op de bon", zei de bevolking over het
landelijke syst eem van distributiebonnen. Suiker, koffie en t aba k waren
ail een op rantsoen t e krijgen,
maar voor brood klopten de buu rtbewoners
nooit tevergeefs aa n bij Jan Hend riks.
Met hard werken en zuinigheid
wist het gezin zich door de oorlog te slepen.
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Parochie Maria Meeder van de Kerk

Geloofsbijeenkomst 'Samen de Bijbel ontdekken' in
parochiecentrum Sint Anthonis
ledereen die sa men de Bijbel wil ontdekken is van harte welkom op de
gratis geloofsbijeenkomst dinsdag 12 september va n 20.0D-22.00 uur in
het parochiecentrum, lepelstraat 13a, Sint Anthonis. Misschien heeft u
nog nooit de Bijbel opengeslagen, of doet u het nooit meer of m isschien
komt het er gewoon niet van. Sa men gaan we de rij kdom van de Bijbel
ontdekken en ervaren. Mocht u een Bijbel hebben, dan kunt u die
meenemen. Kom gezellig sa men en neem uw fami lie, vrienden en
kenn issen mee. Ontvangst met koffie/th ee vanaf 19.45 uur.
A Is u mee w ilt doen, mailt u even een berichtje naar
bax@pa rochiemariamoedervandekerk.nl of bel 06-30517629.

Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team
Tel. 0485-471246 (maa ndag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur)
Pa rochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BJ Sint Anthon is
Voor dringende boodschappen: 06-23887860
http://www.parochiemariamoederva ndekerk.nl
Parochi enieuws staat nu ook elke week in het Boxmeers Weekblad
onder Kerkberichten.
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Parochie Maria, Moeder van de Kerk biedt 'vangnet' voor
hulp aan mensen in nood
AI kennen we in ons welvarende Nederland geen armoede zoa ls die
voorkomt in vele andere Ianden, toch zijn er ook bij ons mensen die
materiele en financiele onderst euning nodig hebben omdat zein de
problemen zijn geraa kt . De pa rochie Maria, Meeder van de Kerk w il
men sen in dergelijke noodgevallen een vangnet bieden. Daartoe is er de
Parochiele Caritas ln stell ing (PCI), waa r mensen van aile gezindten een
beroep op kunnen doen. Aanvragen worden onafhankelijk en zorgvuldig
beoordeeld en zo mogelijk gehonoreerd.
Wat is de PCI en hoe werkt ze?
De PCI is een zelfstand ig onderdeel van de parochie, met een eigen bestuur
dat gelden beheert en besli st over inkomst en en uitgaven.
De PCI beschikt daartoe over een eigen bankrekening. Het doe I is om
mensen binnen de parochie die in (financiele) nood verkeren, te helpen,
ongeacht achtergrond of geloof.
Hulp wordt primair gegeven bij individuele vragen om niet -structurele
onderst euning, waarbij erva n wordt uitgegaan dat gemeentelijke socia le
mogelijkheden en hulp va n aanwezige maatschappelijke instanties de
hulpvraag niet voldoende kunnen dekken; parochiele caritas komt dus als
het ware "achteraan in het rijtje". Daarnaast kunnen instellingen en
orga nisaties die aan armoedebestrijding doen, indien fi nancieel mogelijk,
met een bijdrage worden onderst eund.
Hoewel de PCI verbonden is aan de pa rochie Maria, M oeder van de Kerk en
daar ook verantwoord ing aan aflegt, worden geen geld en besteed aan
kerkelijke of parochiele za ken en activiteiten. Bij het behandelen van
aanvragen spelen geloof of kerkelijke betrokkenheid derhalve geen enkele
rol.
Verzoeken om noodhulp kunnen worden ingediend via een e-mail t.a .v. de
secret aris van de PCI (caritas@pa rochiemariamoedervandekerk.nl) of een
brief aan het pa rochiecentrum, Lepelstraat 13a 5845 BK St. Anthonis.
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KBO

KBO ~ -----------------------
Op woensdag 13 septem ber gaan we de laatste keer fietsen dit seizoen.
We starten om 13.30 uur bij de kerk.
4 oktober is het weer kienen in t Dorpshuus, aanvang 14 .00 uur
Ook gaan we weer gezamenlijk eten in 't Dorpshuus. U bent welkom op
zondag 8 oktober om 12.30 uur
Op woensdag 11 oktober gaan we weer wandel en. We starten dan om
9.00 uur bij 't Dorpshuus.
Vrijdag 6 oktober is het de dag van de Ouderen.
Deze bij eenkomst begint om 13.30 uur en vindt plaats in Het Wapen van
Wanroij. Het wordt een leuke en gezellige m iddag met o.a. De Peel hazen.
De entree is € 6.00 incl. 2 consumpties.
Wilt U graag meerijden, neem dan contact op met Will va n Rooy,
tel. 0485-325927.

[Jmn _ _ _ _ __
Volksdansen
Als je van dansen en gezelligheid houdt, dan is volkdansen iets voor jou .
Kom erbij.
Dinsdag 12 september beginnen we weer in het M FC-gebouw in Sint
Anthon is.
We dansen op de dinsdagmiddag van 14.15 t ot 15.15 uur. Oaarna kunt u
nog gezellig een kopje koffie/thee drinken.
Een paar keer is het op de maandagmiddag om dezelfde t ijd volksdansen.
Kom gerust een kijkje nemen en/of meedoen.
Je bent van harte welkom.
Groetjes van de leidsters,
Rieky Verplak en Karin Janssen.
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Tennis en Jeu de Boulestoernooi
Best e inwoners van Ledeacker,
We gaan weer ons negende "'t Lekers gesloten Tenn is- en
Jeu de Boules toernoo i" organiseren,
Tennis:
We beginnen op maandag 18 september 2017 en eind igen op
zaterdag 23 september 2017
Locatie: Fam. Verhoeven, De Quayweg 1, Ledeacker
telefoonn ummer: 0485-383517/06-22800124
We spelen iedere avond gedurende de hele week vanaf 18.30 uur
ledereen speelt 3 wedstrijden en st eeds met een andere dubbelpartner:
ook 1 wedstrijd of 1 avond ku nnen spelen is meedoen!
Meld je v66r 11 september a an met naam en telefoonnummer,
geoefend of minder geoefende speler en welke avond je niet aanwezig
kunt zijn via veru1988@outlook.com
We maken op 13 september pas het speelschema om zo min
mogelijk w ijzigingen te hebben. Houd hier rekening mee.
De halve f inale is op zaterdagavond 23 september,
geef aan of je dan aanwezig kunt zijn
(natuurlijk mag je door de week tach gewoon komen spelen als je
zaterdagavond verhinderd bent)
Voor beide w innende teams zijn bekers beschikbaar gesteld.
Je hoeft zelf geen ballen mee te nemen, wei je tennisracket
(voor diegene die geen tennisracket hebben zijn er tennisrackets
bij de tennisbaan aa nwezig)
Geen inschrijfgeld!!
Deelname vanaf 16 jaar tot 100 ...
Zaterdagavond aa nsluitend een gezellige feest/buurtavond
vanaf 16 jaar
VOL=VOL
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Jeu de boules :
We spelen op zaterdagavond 23 september 2017
vanaf 19.30 uur.
Locat ie: Fam. Verhoeven, De Quayweg 1, Ledeacker
Telefoonnummer: 0485-383517/06-22800124
Aa nmelden met t eam naam en minimaal 3 person en
via veru1988@out look.com v66r 11 september.
Vermeld hierbij de captain en zijn/haar telefoonnummer
Geen inschrijfgeld!!
Deelname vanaf 16 jaar tot 100 ...
Zaterdagavond aa nsluit end een gezellige feest/buurtavond
vanaf 16 jaar
Vee I vragen die jullie hebben staan al vermeld in dit schrijven.
M ocht je eventueel andere vragen of opmerkingen hebben laat het
ons dan weten.
Geen zin om mee te doen? Komen kijken en aanmoedigen wordt zeer
op prijs gesteld!! !
Tot dan,
namens de Dorpsveren iging
de organisatie,
Rinus Jacobs, Gijs Verhoeven, Eugene Linders
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Sociom-ZIN
Beste mensen,
Hi erbij alvast de data waarop de filmmiddagen van Sociom-ZIN (voorheen
OLC) in 't Dorpshuus in Ledeacker gepland zijn voor dit najaar. Dan kunt u
daar alvast reken ing mee houden in uw agenda:
27 september, 25 oktober en 22 november.
Prij s per f ilm: € 7,50 inclusief koffie of t hee.
Passe-pa rtout voor 3 fi lms: € 20,00
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van de voorstelling.
Aanvang steeds om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Binnenkort krijgt u de gegevens over de films zelf.
Vriendelijke greet,
Riene Lemme, letje Steenbrink, Jos Christiaans, Frans Smu lders

(\ II

Lief en Leed

~~ --Op 4 august us is Amy Verhoeven geboren. Ze is de dochter van Dennis en Anouk
Verhoeven.
Amy woont met haar ouders in de Vrijstraat.
De jongste bewoonst er van Ledeacker op dit moment is Fenna de Klein. Fenna is
de dochter van Terry de Klein en Lia nne Engels.
Op 18 augustus is Fenna geboren en ze woont met haar ouders in de Dorpsstraat
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Activiteiten ka lender
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Lekerse brunch door KBO en Hoenders
start volksda nsen in het MFC
fietstocht KBO, vertrek 13.30 uur bij de kerk
toneeluitvoering bij de romfabriek
t oneeluitvoeri ng bij de r6mfabriek
Lekers gesloten t enn istoernooi
f inales t ennistoernooi en Lekers jeu de bou lestoernooi
f ilm Sociom in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
ophalen oud ijzer/oud papier op de Stippent
kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
dag van de ouderen, aanvang 13.30 uur in
't Wa pen van Wanroij
gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus,
aanva ng 12.30 uur
wandelen KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus
gezellige vrijdag met pubquiz in 't Dorpshuus
film Sociom in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
ophalen oud ijzer/oud papier op de St ippent
prinsenbal CV de Hanen bj Oele Ton's Gasterij
f ilm Sociom in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur
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