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Voor u ligt de 1e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige 
informatie en data.   
Voor meer informatie over het Buurtschap, de verschillende verenigingen of de 
uitgebreide activiteitenkalender kunt u altijd een kijkje nemen op  

www.leenderstrijp.com 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
Geboren 
 
Op 14-12-2016 is Sam van Stipdonk geboren. Sam is de zoon van Toon en Anja van 
Stipdonk en broertje van Isa, Nina en Sara. Wij wensen ze samen veel geluk toe. 
 
 
Jingle Bells in Leenderstrijp 
 
Wat waren er veel kinderen die hun zelf versierde kerstbal in een van de bomen op het 
veldje bij de winkel kwamen hangen tijdens onze kerstborrel, heel erg leuk!  Iedereen 
werd verwelkomd met een warm bekertje chocomel of glühwein en een vrolijke noot van 
de kerstman ontbrak zeker niet. Rond de vuurkorven was het goed toeven en iedereen 
leek het erg naar de zin te hebben. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer gezellige 
en geslaagde middag. 

http://www.leenderstrijp.com/
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Ingestuurde stukken door:  
 

Strijps Kapelleke 
 
Hallo Dorpsgenoten. 
Het jaar is al weer een paar weken oud, maar het Strijps Kapelleke wil iedereen nog 
een gezond en muzikaal 2017 wensen. 
2016 was weer een mooi jaar, met veel optredens en elke optrede weer met een paar 
nieuwe nummers.  
Wat ons opvalt, is dat er steeds meer Strijpse mensen in het publiek zitten. Dat doet ons 
goed. 
Dit jaar bestaat onze Kapel al weer 25 jaar, en dat willen wij samen met u op zondag 28 
mei vieren, maar hierover meer in een volgende Strieper  
Op woensdag 8 Februari is ons eerste optreden weer bij Providentie, en op zondag 9 
april spelen we om 11.15u in de kerk (Palmpasen). 
Met muzikale groet, het Strijps Kapelleke. 
 
 
Sportgroep 
 
Vanaf heden start er iedere woensdag in Leenderstrijp een bootcamp training van 20.30 
uur tot 21.30 uur. We verzamelen bij ‘t Bruukske en rennen vanuit daar steeds kleine 
stukjes door Strijp, waarna we op meerdere punten stoppen om daar 
oefeningen te doen voor het hele lichaam. Iedereen doet dit naar zijn/haar eigen 
kunnen. De oefeningen zijn in teamverband, met een trainingsmaatje of individueel. 
De training is heel gevarieerd: we werken aan kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, 
snelheid en coördinatie. In een uurtje tijd verbrand je zo makkelijk 600 tot 800 calorieën. 
We gebruiken materialen uit de natuur en dingen die we onderweg tegenkomen. 
Benieuwd of bootcamp iets voor jou is? Doe dan ook mee! 
De eerste keer is altijd gratis! 
Daarnaast is er vanuit ons en Welzijn & Zorg iedere 
woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur Aerobics/bodyshape voor 55+’ers in ‘t Bruukske. 
Er wordt dan een half uur bewogen op de muziek gevolgd door een half uur 
spier verstevigende oefeningen. 
Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen op het onderstaand telefoonnummer. 
Met sportieve groet, 
 
Gerbert Brongers 
Fit inn&out Personal training 
06-44671539  www.fitinnout.nl 

http://www.fitinnout.nl/
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
 
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen, en wij als gilde kijken alweer vooruit naar 
het nieuwe gildeseizoen. Er is het afgelopen jaar door onze leden hard gewerkt om een 
nieuw gildegebouw te realiseren. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet om 
het geheel af te werken. Op zondag 9 april as zullen we het gebouw dan ook 
officieel in gebruik nemen.  Te zijnertijd zult u als buurtbewoner hiervoor nog een 
uitnodiging ontvangen met het programma van deze dag. 
Op zondag 19 februari as zullen enkele leden een presentatie geven in ‘De Huiskamer’ 
in Leende. Zorgcoöperatie Graaggedaan uit Leende organiseert dan weer een 
bijeenkomst onder het thema “Witte nog...?” Iedereen is dan tussen 11 uur en 13 uur 
welkom om te komen luisteren en kijken naar hun verhalen en foto-impressie van ons 
gilde. 
Verder staan er ook weer enkele gildedagen op het programma. Om te beginnen op 28 
mei, dan vindt de Jeugdgildedag plaats bij het St. Jorisgilde in Budel. En op 5 juni, 
tweede pinksterdag, organiseert Kring Kempenland haar Kring Gildedag bij het 
Evoluon in Eindhoven. Natuurlijk bent u op deze activiteiten van harte welkom. 
 
Welzijn & Zorg Leenderstrijp 
 
Op 13 februari wordt in samenspraak met de winkel, buren en andere betrokkenen een 
bijeenkomst gehouden om te komen tot een jeu de boulesbaan in Leenderstrijp. Het zou 
geweldig zijn als we in het voorjaar de eerste ballen over de baan zouden kunnen laten 
rollen. Het is een gezellige activiteit waarmee we denken dat we daarmee de 
leefbaarheid weer een impuls kunnen geven.  
Op woensdagmiddag zijn we gestart met inmiddels 8 deelnemers om de conditie te 
verbeteren! Gerbert Brongers, Fit inn&out Personaltraining, begeleidt de groep 
deskundig en zorgt er voor dat specifieke doelen en wensen worden behaald waardoor 
we langer fit en gezond blijven. Na het bewegen wordt samen gezellig nog even na 
gebuurt. Mocht u belangstelling hebben kom dan woensdag om 15.00 uur naar de 
gymzaal.  
Voor informatie en/of het regelen van ondersteuning neem contact op met de 
dorpsondersteuners Truus Joppen of Gonnie Joppen  bereikbaar op telefoonnummer 
06-44622729. 
Nadere informatie over de Minibieb, D’n Herd van Streejp, Wandelclub, 
Klussendienst, Dorpsondersteuners is te vinden op www.leenderstrijp.com 
 

http://www.leenderstrijp.com/
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Agenda Buurtschap Strijp 
 

19 Feb ‘17 Carnavalsmiddag bij de Hospes 

26 Feb ‘17 Carnavalsoptocht Leende 

27 Feb ‘17 Kinderoptocht Leende 

24 Maart ’17 Jaarvergadering Buurtschap Strijp 

 
 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  
Buurtschap Strijp: 
Website:   www.leenderstrijp.com 
E-mail:  info@Leenderstrijp.com 
Telefoon:  Voorzitter: Maartje Verhoeven, tel. 06-52031030 

Vicevoorzitter: Frank Verduijn, tel. 06-10214718 
Postadres:  Secr. Buurtschap Strijp: Anja van Asten  

Strijperstraat 19, 5595 GA Leende 

 

Deze Strieper werd mogelijk gemaakt met behulp van ATD-Machinery. 
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