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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 23 - Nummer 3 – Juni 2017 

 
Voor u ligt de 3e 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! 
 
 
 
Nieuwe Inwoners 
 
Sophie en Thijs Kessels-Tutelaers zijn met hun kinderen Simon, Elodie en Loïc aan de 
Strijperstraat 21 komen wonen. Wij wensen hen veel woonplezier in Leenderstrijp! 
 
 
Geboren 
 
Op 21 april 2017 is Ruben Joppen geboren, zoon van Hendrik en Marieke Joppen en 
broertje van Saar, van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst.  
 
 

http://www.leenderstrijp.com/
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Jaarvergadering Buurtschap Strijp 
 
Vrijdag 24 maart 2017 hielden we onze jaarvergadering in café De Hospes met 
aansluitend een bijbuurtavond. Totaal waren er 30 personen: bestuursleden en 
belangstellende Strijpenaren. 
Buurtschap Strijp, de Kernraad en Zorg & Welzijn deden verslag van het afgelopen jaar.  
Buurtschap Strijp bedankt iedereen voor hun gezellige aanwezigheid en vaak vrijwillige 
inzet bij de georganiseerde activiteiten van afgelopen jaar en hoopt ook komend jaar 
weer op het Strijps enthousiasme te kunnen rekenen. 
Het voltallig bestuur blijft nog een jaar aan. 
 
 
De huidige bestuursleden en hun functies: 

 Naam Telefoonnr E-mail adres 

1 Maartje Verhoeven 
Voorzitter 

06-52031030  mceengelen@hotmail.com 
 

2 Frank Verduijn   
Vice-voorzitter 

06-10214718 frankverduijn@live.nl 
 

3 Karin Lamers 
Penningmeester 

06-10590782 karinlamers@hotmail.com 

4 Anja van Asten 
Secretaris/notulist 

06-12298454 anja.van.asten@planet.nl 
  

5 Rik van Dijk 
Strieper 

06-19270102 vondykontour@hotmail.com 

6 Jörgen Klaase 
lid 

06-47667962 JOK400@gmail.com 

7 Ludo Umans 
lid 

06-55925012 ludo.umans@gmail.com 

 
 
Pasen 
Op zondag 9 mei hebben veel kinderen van Strijp weer fanatiek naar paaseieren 
gezocht bij de Riestenblik. De paashaas had rekening gehouden met de kleine 
kinderen, door niet alle eieren heel moeilijk te verstoppen. Uiteindelijk zijn alle eieren 
gevonden en konden alle kinderen lekker van de chocolade eieren snoepen die de 
paashaas uitdeelde bij terugkomst na het zoeken. Gelukkig hadden we prachtig weer en 
was er ook dit jaar weer een goede opkomst.  
 

mailto:mceengelen@hotmail.com
mailto:frankverduijn@live.nl
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Ooievaar 
Een Strijpenaartje geboren??? 
De ooievaar kan op eigen initiatief geleend worden bij  
onze winkel Coöp. St Jan; dit gaat buiten Buurtschap Strijp om. 
 
Vraag en aanbod app 
Wil je wat kwijt, heb je wat over, of ben je naar iets op zoek?! 
Misschien vind je het allemaal in ons eigen Leenderstrijp!!! 
Wij als buurtschap Strijp hebben het initiatief genomen om een vraag en 
aanbod app aan te maken. Wil je hier graag aan deelnemen, dan kun je een 
persoonlijk berichtje sturen naar  
Karin Lamers: 06-10590782 
 
Daarnaast blijven de volgende Strijpse apps natuurlijk gewoon bestaan: 
- Activiteiten app (beheerder: Anja van Asten: 06-12298454) 
- Preventie app (beheerder: Lenny Hulsen: 06-23833444) 
 
Fietstocht Strijp kermis  
 

Buurtschap Strijp organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Sint 
Janschool de fietstocht op kermisdinsdag 20 juni 2017. 

• We vertrekken in groepjes tussen 10.30u. en 11.00u. vanaf de parkeerplaats 
achter de school.  

• De lengte van de fietstocht tot het rustpunt bedraagt ongeveer 25 kilometer, vanaf 
de middagstop is er de mogelijkheid om voor een korte of lange route terug te 
kiezen.  

• Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat de basisschool kinderen begeleid worden 
door een volwassene! Kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool kunnen 
vanuit school en onder begeleiding van leerkrachten met de huifkar rechtstreeks 
naar de tussenstop en weer terug naar school.  

• Bij de middagstop is er volop gelegenheid voor een hapje en een drankje.  
• Bij terugkomst in Strijp staat er bij de Hospes een frietwagen.  
• Alle kinderen van de basisschool en jonger krijgen een friet/snackbonnetje.  
• Deelnemers die niet woonachtig zijn in Strijp, en geen kinderen op de basisschool 

St.-Jan hebben, mogen meefietsen tegen een vergoeding van 3 euro.  
• De fietstocht gaat altijd door ongeacht het weer.  
• Deelname aan de fietstocht is op eigen risico. 

Leuk als U meefietst. We hopen weer op een grote deelname. 

Bijbuurtbarbecue 
De bijbuurtbarbecue wordt ook dit jaar georganiseerd en wel op zaterdag 15 juli bij café 
de Hospes. Gezellig als u er bij kunt zijn! 
Voor meer informatie zie bijgaande flyer. 
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Collecte 2017 
Net als ieder jaar collecteerde het bestuur van ons buurtschap afgelopen weken voor de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons ook dit 
jaar weer hebben gesteund met hun bijdrage! We kunnen mede hierdoor gezellige en 
leuke activiteiten voor iedereen het hele jaar door organiseren! BEDANKT!  
 
Rabo Clubkas Campagne  
Wij danken allen die hun stem hebben gegeven aan Buurtschap Strijp, dankzij u 
mochten wij € 222,04 in ontvangst nemen. Van dit bedrag kunnen wij iets extra’s 
organiseren tijdens onze geplande activiteiten en zo op een leuke manier dit met alle 
Strijpenaren delen.  

 
 
 
Agenda Buurtschap Strijp 2017 
 

Di  20 juni     Fietstocht Strijp kermis 

Za 15 juli       Bijbuurt barbecue café de Hospes 

Zo 24 september     Streejpse dag 

Vr 17 november      Pubquiz 

Za 16 december      Kerstviering 

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

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

Strijperstraat 19, 5595 GA Leende 
 
 
 
 
Ingezonden stukken: 
 
Welzijn&Zorg Leenderstrijp 
Dit jaar werd voor het eerst de uitslag van de Rabo Clubkas Campagne bekend 
gemaakt op het Meentplein. Het was een feestelijke bijeenkomst waar ook dit jaar 
Welzijn&Zorg het bedrag van bijna tweehonderd euro mocht ontvangen dankzij uw 
stem. Hartelijk dank daarvoor! Het is een welkome bijdrage voor de jeu de boules baan. 
 

http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@Leenderstrijp.com
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Op 8 mei jl. heeft Moniek van Heesch-Toirkens van uitvaartverzorging van der 
Stappen een interessante informatieavond gegeven over de mogelijkheden van 
uitvaartwensen en de wijze waarop deze vastgelegd kunnen worden voor de 
nabestaanden. Vaak wordt het onderwerp weggestopt want wie wil daarover nadenken? 
Toch kan het ook rust geven en voorkomt het veel zorgen en onzekerheid bij 
nabestaanden. Een informatiepakket is nog verkrijgbaar bij de dorpsondersteuners.  
 
De maandagochtend wandelclub bestaat al weer twee jaar! We hebben dit gevierd met 
de deelnemers met koffie en vlaai.  
 
D’n Herd van Streejp hebben de gasten ook dit jaar weer kunnen genieten van een 
heerlijk aspergemenu samengesteld door de enthousiaste vrijwilligers. De asperges 
waren geschonken door Van Der Palen Asperges. De eieren bij de asperges werden 
gesponsord door Tinus en Lies van den Berg en heerlijke aardbeien van Fa Bertens 
Jansborg Aardbeien. Gulle gevers en vrijwilligers, hartelijk dank! 
Stichting Welzijn&Zorg heeft samen met de Kernraad Leenderstrijp, Stichting Vrienden 

van St. Jan en het Buurtschap Strijp gereageerd naar PostNL in verband met het 

verwijderen van de brievenbus. Helaas mochten wij geen reactie meer van hen 

verwachten na het eerste protest van Vrienden van St. Jan. 

 

Op maandagochtend 21 mei jl. is een aanvulling op de Minibieb beschikbaar gekomen 
bij de winkel van Leenderstrijp. Een van de vrijwilligers van de klussendienst, Jan van 
Engelen, heeft een prachtige kast daarvoor gemaakt. U kunt daar nu te allen tijde 
terecht voor een boek. 
Dorpsondersteuning 
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 is te vinden op www.leenderstrijp.com      
 
 

 

 

 

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

http://www.leenderstrijp.com/

