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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 23 - Nummer 5 –Oktober 2017 

Voor u ligt de 5e 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! 
 
Agenda Buurtschap Strijp 2017-2018 
 

Di 31 oktober Openbare kernraad vergadering 

Vr 17 november     Pubquiz 

Za 16 december       Kerstviering 

Zo 11 februari 2018 Carnavals optocht 

Ma 12 februari 2018 Jeugdoptocht 

 
 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  
 

 

http://www.leenderstrijp.com/
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Geboortenieuws                                                                                 
 
Op 27 juni 2017 is Puck Maas geboren, dochter van Rieky v/d Kruis en Edwin Maas, 
zusje van Lise en Dries. 
Op 18 augustus 2017 is Milan Groenendal geboren, zoon van Susan en Jelle 
Groenendal- Akkermans en broertje van Tessa. 
Op 04 september 2017 is Luuk van Velthoven geboren, zoon van Anke van Laarhoven 
en Joep van Velthoven. 
Op 09 september 2017 is Caz Umans geboren, zoon van Hanneke en Ludo Umans en 
broertje van Maud en Guus. 
 
Hartelijk gefeliciteerd en wij wensen hen veel geluk!   
 

Nieuwe Inwoners 
 
Terry, Cheryl en Jale Boyd (Strijperstraat 41) 
De Boyd familie kwam naar Leenderstrijp in augustus 2016 om een digitaal media-
bedrijf op te richten. Ze houden van de mensen en de schoonheid van Leenderstrijp. 
Je kunt ze regelmatig vinden bij Benny en Franca in café “De Hospes”. 
 
Thijs, Sophie, Simon, Elodie en Loïc Kessels (-Tutelaers), Strijperstraat 21) 
Beste buren,                
Sinds de carnavalsvakantie wonen wij, Thijs, Sophie, Simon, Elodie en Loïc Kessels op 
Strijperstraat 21. Voor opa Piet en oma Hanneke is een huisje in de tuin gebouwd en zo 
houden we bij elkaar een oogje in het zeil. Thijs komt uit Heeze maar daar kan hij ook 
niks aan doen en Sophie is weer terug in haar ouderlijk huis. Onze oudste zoon Simon 
gaat met veel plezier naar groep 1 op de St. Jan. Elodie van 2 en Loïc van bijna 1, 
helpen opa Piet met veel plezier bij allerlei klusjes in de tuin.                               
Hartelijke groeten van ons allemaal! 
 
Maurice en Estella Maes (Strijperstraat 38)                                                                
Hallo Leenderstrijp,                                                                                                      
Sinds een paar weken wonen wij, Maurice en Estella, op Strijperstraat nr 38.      
Geboren en getogen in Maastricht, 30 jaar in Eindhoven gewoond en nu de sprong naar 
het platteland gemaakt. Heerlijk! 
Ook onze 5 uitwonende kinderen en (vooralsnog) 6 kleinkinderen genieten als ze op 
bezoek zijn.                                                                                                                 
Enne: jullie Strijpervlaai is net zo lekker als de Limburgse.     
 
Bart Hurkmans en Janny Neijssen (Hoogeindseweg 2a) 
Hallo buurtgenoten,                                                                                                           
In onze zomervakantie kwam Anja van Asten, namens buurtschap Strijp ons welkom 
heten in de buurt.  We zijn voor de meeste van jullie niet helemaal nieuw, maar zullen 
ons toch even voorstellen: Wij zijn Bart Hurkmans en Janny Neijssen en wonen sinds 
kort in ons nieuwe huis aan de Hoogeindseweg 2a. Janny komt oorspronkelijk uit 
Soerendonk en Bart is een echte Strijpse. Het voelt nu dan ook echt als thuis komen!                                      
Doordeweeks werkt Janny in Valkenswaard op een accountantskantoor en Bart werkt 
deels bij Atlas Copco in Leende en deels voor zijn eigen bij Hurkmans Reparatie.       
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We hopen hier nog lang te mogen wonen, en ook een bijdrage te kunnen leveren aan 
het mooie Strijpse leven!                                                                                         
Groetjes Bart en Janny 
 
Anton Roothans en Heidi van Mierlo (Strijperstraat 27) 
Wij zijn Anton Roothans en Heidi van Mierlo. 
Anton, wellicht beter thuis te brengen als broer van Freek Roothans. 
Heidi heeft tot 2003 al eens gewoond in Strijp, naast de familie Verspeek. 
Anton werkt als ZZP-er in de loodgieter- en installatiebranche. 
Heidi als klantadviseur Hypotheken bij SNS. 
Wij zijn dol op skiën, fietsen, het bourgondische leven en daar zullen we nu ook maar 
verbouwen aan toevoegen. 
Tot ziens in Strijp !!                                                                                                                               
 

De Streejpse Burendag 
 
Afgelopen zondag, 24 september, hebben heel  veel  Strijpenaren genoten van de 
Burendag. Voor jong en oud waren er allerlei activiteiten. 
Om 12 uur begon de dag met een goed verzorgde lunch voor ruim 100 buurtgenoten, 
die aan konden schuiven aan de lange tafels. Vanwege het mooie weer waren er ook 
buiten tafels gedekt. Wilma van de winkel heeft ons prima ondersteund en schonk ons 
de mooie bloemen om het geheel nog fleuriger te maken.  
’s Middags kwamen nog meer Strijpenaren naar de tent. Veel belangstellenden zijn met 
de huifkar naar dressuurstal  “de Beukenvallei “ gegaan, waar Joyce en Marcel  een 
interessante rondleiding hebben gegeven. Door een kijkje te mogen nemen in dit groots 
paardenbedrijf in onze buurt, met internationale allure, weten we nu ook wat er binnen 
die beukenhagen allemaal afspeelt. 
In één woord: geweldig!!  
In en rondom de tent, op het plein bij de winkel, was er na de lunch van alles te doen 
voor de jeugd: met een persoonlijke stempelkaart konden ze gratis deelnemen aan 
allerlei activiteiten: 
er kon een ritje gemaakt worden op een pony, geknutseld worden met bv. hoefijzers, de 
kinderen konden prachtig worden geschminkt, er was een springkussen en zandbak.  
Ook de popcorn- en suikerspin-kraam waren erg in trek.   
En natuurlijk werd er ook flink bij gebuurt, onder het genot van een hapje en drankje. 
Het zonnige weer maakte de dag compleet. 
Van de 500 Strijpenaren hebben er zeker 150 deelgenomen aan de Burendag. 
Zo’n opkomst maakt onze kleine gemeenschap, Leenderstrijp, groots. 
Strijpenaren: BEDANKT !!! 
 
 
 
 
 
Alle foto’s die deze dag zijn gemaakt, zijn  
te bekijken op www.leenderstrijp.com 
 

 

http://www.leenderstrijp.com/
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Vrijdag 17 november: Strijpse Pubquiz  
 
Wie wint in 2017 de beker: “de Slimste Strijpenaar” ?! 
Ga vrijdag 17 november de sportieve strijd met elkaar aan tijdens onze jaarlijkse Strijpse 
Pubquiz!! 
Meer informatie o.a. over aanmeldingen volgt t.z.t. via mail en flyer……………  
Maar zoek alvast je slimme maatjes op….je mag het alleen doen, maar met zijn vieren 

sta je sterker 😊 

 

OVERGANG NAAR DIGITALE STRIEPER       
 
Beste buurtgenoten van Leenderstrijp, 
 
Vanuit zowel kosten- als milieuoogpunt wil het bestuur van Buurtschap Strijp het 
verstrekken van de papieren versie van de Strieper minimaliseren. Daarom gaan we 
voortaan de Strieper als nieuwsbrief via de e-mail verspreiden. 
Tevens zijn alle Striepers na te lezen op onze website: 
www.leenderstrijp.com 
 
We hebben als buurtschap Strijp al veel e-mail adressen, maar om het bestand up-to-
date te maken, graag een mailtje sturen naar: info@leenderstrijp.com 
 
Hebt u geen e-mail en wilt u daarom graag een papieren versie in de brievenbus blijven 
ontvangen, dan kunt u dat via onderstaand strookje aangeven. 
 
Bedankt voor uw begrip en medewerking 
En vooral: 
veel plezier met het lezen van de digitale Strieper en allemaal graag tot ziens op onze 
activiteiten. 
 
 

Ik wil graag de PAPIEREN versie van de Strieper ontvangen: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
 
 
S.v.p. strookje voor 20 november in de brievenbus doen bij 
Anja van Asten-Strijperstraat 19 - Leende 
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Ingezonden stukken: 
 
Welzijn & Zorg Leenderstrijp 
Op 3 september jl. werd onder grote belangstelling de Jeu de Boulesbaan geopend 
door burgmeester Paul Verhoeven en dorpsgenoot Max Farjon.  
Aanvankelijk was er wat twijfel over de plek waar de baan is aangelegd. Echter, 
ervaringen hebben ons geleerd dat het juist een prima plek is waar ontmoeten een 
belangrijk onderdeel uit maakt van het spel. Iedereen die voorbij komt maakt een praatje 
of opmerking. Ideale bezigheid om samen te doen als u bezoek heeft of als u op de 
(klein)kinderen past en er even uit wil zijn. Kom gerust op dinsdagavond om 19.00 uur 
ook eens kijken en speel mee. Ballen kunt u lenen in de winkel. Liever op een middag? 
Laat het ons even weten. 
 
De aanvulling op de Minibieb die onlangs beschikbaar is gekomen bij de winkel van 
Leenderstrijp is heeft tijdens de zomerperiode voor velen een dienst bewezen. Ook 
geweldig dat we nog steeds boeken krijgen aangeboden. Dank daarvoor! 
De wandelclub op maandagochtend wordt druk bezocht. Mocht u geen zin hebben in 
de wandeling maar wel even buurten en gezellig koffiedrinken dan kan dat vanaf 10.00 
uur in de school.  
Elke 3e donderdag van de maand zijn de vrijwilligers weer actief in d’n Herd van 
Streejp om een heerlijke maaltijd te serveren voor de gasten.  
Voor informatie over de dorpsondersteuners 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      
 
Nieuws uit de winkel 
Op 2 oktober was het alweer een halfjaar geleden dat we ‘onze’ 
Coop Sint Jan geopend hebben. Nog steeds staan we met veel 
plezier in de winkel. We delen graag een paar nieuwtjes met u: 

• Vanaf oktober zijn we op zondag en dinsdag gesloten.  

• Overige dagen zijn we open van 9.00 tot 18.00 (zaterdag tot 
16.00) 

• We hebben allerlei nieuwe producten in de winkel die passen bij het seizoen.  

• De bloemenhoek is weer gevuld!  

• Op zaterdag krijgen we hulp van Femke van Hooff, en daar zijn we heel blij mee! 

• Het is ook mogelijk om boodschappen bij ons te bestellen. Alles uit het Plus 
assortiment is leverbaar.  

• We vinden het heel fijn om te horen wat u van ons assortiment vindt. Zijn er 
producten die u mist? Laat het ons weten! 

 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp. 
Op zondag 29 oktober  organiseert het gilde weer het jaarlijkse varkenschieten. Er kan 
dan geschoten worden op de kleine en grote puist, en op de wip. Ook dit jaar zullen de 
prijzen weer bestaan uit een pakket varkensvlees. Wil je ook een keer mee komen 
schieten, dan ben je van harte welkom op het schietterrein bij  ‘De Schutsboom’ aan de 
Kapelstraat. Vanaf 11.30 uur kan er op het schietterrein worden ingeloot voor de 
schietvolgorde.  De aanvangstijd voor de schietwedstrijd is 12.30 uur.  De loten kosten € 

http://www.leenderstrijp.com/
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1,50 per stuk. Het gilde zorgt voor geweren en munitie. Voor deelnemers is legitimatie 
verplicht!! Maar ook als je niet wilt komen schieten ben je als supporter ook altijd 
welkom. 
In de weken voorafgaand aan het varkenschieten wordt er door onze 
gildebroeders/zusters in Strijp ook weer huis-aan-huis rondgegaan met de “Bonenpot”.  
Je kunt dan weer proberen om het juiste aantal bonen te raden. Ook hier bestaan de 
prijzen uit een varkensvleespakket. De prijsuitreiking van zowel de Bonenpot als het 
schieten zal op 29 oktober rond 18.00 uur plaatsvinden in ‘De Schutsboom”. 
 
Gezond dorp 
Beste mensen, 
Nadat vorig jaar GezondDorp is gestart om de voedingsgewoonten te verbeteren door 
middel van de LCHF-leefstijl (Low Carb High Fat) wordthet nu letterlijk en figuurlijk tijd 
voor 'de volgende stap': Bewegen! 
Bij een gezonde leefstijl hoort namelijk ook bewegen, het liefst in de eigen natuurlijke 
omgeving.  
Wij zijn bezig een sport-en beweegklimaat te creëren,waarbij iedereen op zijn of haar 
eigen niveau kan beginnen. Daaromwillen wij middelseenkorte enquête de behoefte 
peilen in hoeverre er interesse bestaat in bepaalde (sport)activiteiten.  
In September gaan wij starten met de eerste activiteiten zoals wandelen, hardlopen en 
bootcamp. Meer informatie daarover vindt uvia (de website) van GezondDorp.  
U kunt de vragenlijst vinden op FB GezondDorp, op de website van GezondDorp en bij 
de volgende verzamelpunten: Plus Smetsers, Coop St. Jan Leenderstrijp, Bakkerij van 
Weert, Huisartsenpraktijk Leende te Leenderhof. 
Onder de invullers verloten wij het nieuwste boek van “The Real Meal Revolution!” dus 
doe mee! 
Met sportieve groet, mede namens de initiatiefnemersvan GezondDorp. 
 

Sleutel Bruukske ophalen in Strijp  
Sinds 1 april 2017 kan de sleutel voor het Bruukske opgehaald worden in Strijp en wel 
(als eerste) bij Truus Joppen of (als tweede) bij Frans Simkens. 
Reserveren dient gewoon via de website van de gemeente te gebeuren (www.heeze-
leende.nl/in-en-over-heeze-leende/sportaccommodaties-huurtarieven). 
Alleen wanneer de gemeente niet bereikbaar is kunnen 'last minute' reserveringen bij 
Truus of Frans gedaan worden. Zij kijken dan of de ruimte beschikbaar is en stellen een 
contractje op. 

 

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

 Stichting Buurtschap Strijp 

website www.leenderstrijp.com 

e-mail info@leenderstrijp.com 
telefoon Voorzitter: Maartje Verhoeven: 06-52031030 

Vicevoorzitter: Frank Verduijn: 06-10214718 

postadres Secretaris: Anja van Asten: 06-12298454 

Strijperstraat 19, 5595GA Leende 

https://www.heeze-leende.nl/inwoners/digitale-balie_41069/product/ruimte-in-culturele-en-welzijnsinstellingen-gebruiken_445.html
http://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/sportaccommodaties-huurtarieven
http://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/sportaccommodaties-huurtarieven

