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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 24 - Nummer 1 – Januari 2018 

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! 
 
Agenda Buurtschap Strijp 2018 
 

Zo 04 februari 2018     Carnavalsmiddag bij Café de Hospes 15:00 uur 

Zo 11 februari 2018       Carnavals optocht Leende 

Ma 12 februari 2018 Jeugd optocht Leende 

Vr 23 maart 2018 Jaarvergadering buurtschap, kernraad en 
welzijn & Zorg 

 
 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  

 
  

http://www.leenderstrijp.com/
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Nieuwe Inwoners, welkom! 
 
Wij zijn Robert & Kristel en wonen sinds 13 oktober op St jan Baptistastraat nr. 9 in 
Leenderstrijp. 
Dagelijks zijn wij te vinden in de prachtige bossen om ons heen samen met onze 2 
vanuit Spanje geadopteerde viervoeters.  
Wij genieten van de rustige omgeving, en hopen dit nog een hele lange tijd te kunnen 
doen op ons nieuwe stekkie! 
 
Overlijdensbericht 
 
Op 15 januari jl. is Jan Schoone op 93-jarige leeftijd overleden. Wij wensen zijn familie 
sterkte met dit verlies. 
 
“Jingle Bells in Leenderstrijp” 
 
Ondanks het regenachtige weer waren er tijdens de tweede editie van “Jingle Bells in 
Leenderstrijp”  weer veel mensen die naar het pleintje bij de winkel kwamen voor de 
kerstborrel. Bij de kerstkraam en tussen de kerstbomen stonden een paar vuurkorven 
waaromheen het aangenaam toeven was. De kinderen konden marshmellows boven de 
vuurkorven roosteren en volwassenen verwarmden zich met chocomelk of Gluhwein. 
Het was een zeer geslaagd en gezellig samenzijn met veel Strijpenaren. 
 
Carnavalsmiddag Café de Hospes 
 
Zoals velen van jullie al gelezen hebben in de activiteiten app, willen we dit jaar tijdens 
het jeugdcarnaval bij café de Hospes voor het prinsenpaar een act voorbereiden. Dit 
gaan we in de middag met alle kinderen oefenen en zullen dit dan bij binnenkomst van 
het prinsenpaar voordragen. Het thema van dit jaar is “Carnavals T(h)riller “en daarom 
hebben we voor het Kinderen voor Kinderen lied gekozen “Gruwelijk Eng”. Iedereen 
mag thuis al oefenen op de zang en dans en we gaan er zondag 4 februari een 

spettende show van maken met zijn allen! 😊 

 
Carnavalsoptocht Leende 
 
Vele Strijpenaren zijn inmiddels druk met de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht 
in Leende! Bouwers, schminkers, naaisters, iedereen zet zich weer voor 100% in. Ook 
dit jaar zijn we weer met een mooie groep van 54 personen en is het thema inmiddels 
bekend, zoals eerder vermeld in deze Strieper. We gaan er een mooie dag van maken 
met zijn allen! Wij hebben er zin in!  
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Ingezonden stukken: 
 
 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp. 
 
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen, en wij als gilde kijken alweer vooruit 
naar het nieuwe gildeseizoen. Ook dit jaar staan er weer enkele gildedagen op het 
programma. Om te beginnen op 27 mei, dan vindt de Jeugdgildedag plaats bij het St. 
Jorisgilde in Bladel. En op 3 juni organiseert Kring Kempenland haar 76ste Kring 
Gildedag bij het Evoluon in Eindhoven. Natuurlijk bent u op deze dagen van harte 
welkom om ons gilde aan te moedigen. Verder wil ons eigen gilde op 30 september 
een verbroederingsfeest organiseren op ons eigen gildeterrein. Hiervoor worden enkele 
gildes uit ons district uitgenodigd om zich op deze dag te presenteren. De 
voorbereidingen voor deze dag zijn inmiddels in volle gang. Graag willen wij als gilde, 
Leenderstrijp op een mooie manier presenteren. Wij zijn dan ook nog op zoek naar 
nieuwe leden. In het voorjaar willen we  de jeugd vanaf + 8 t/m 12 jaar oud uit 
Leenderstrijp en hun ouders uitnodigen om door middel van workshops vendelen, 
trommen en bazuinblazen kennis te laten maken met ons gilde. Maar ook andere 
belangstellende zijn dan welkom. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Nieuws uit de winkel 
 
Na de drukke decembermaand kijken we nu uit naar een nieuwe 
lente. En natuurlijk naar carnaval! Met een prins en prinses uit 
Leenderstrijp wordt dat vast een geweldig feest. 
Open tijdens carnaval 
Tijdens de carnavalsdagen zijn we geopend zoals u dat van ons 
gewend bent. Dus:  

• zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur  

• dinsdag van 9.00 tot 18.00 uur 
Op zondag en dinsdag zijn we gesloten.  
Bloemetjes 
In de winkel is het al een beetje voorjaar. Kom langs voor de mooiste primula's, tulpen, 
hyacinten, narcisjes en blauwe druifjes! 
Fooienpot 
In onze winkel staat een fooienpot. Alle extraatjes die we krijgen, gaan daar in. Voor de 
fooitjes van 2018 hebben we een mooie bestemming bedacht: Eetpunt d'n Herd van 
Streejp. Aan het einde van het jaar wordt de inhoud van de fooienpot op ludieke wijze 
aan hen geschonken. 

Tip: Inmiddels is de derde nieuwsbrief in Strijp bezorgd met veel meer nieuwtjes uit de 
winkel. 
Heeft u ‘m gemist? Haal dan een exemplaar op in de winkel. 
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Welzijn&Zorg Leenderstrijp 
 
Op maandag 19 februari wordt weer een informatiebijeenkomst gehouden in ’t 
Bruukske. Frans van Mierlo geeft een inkijkje in zijn, over 1 -2 jaar te verschijnen boek 
over de historie van Leenderstrijp. Hij wil deze bijeenkomst, die hij al eerder voor de 
leden van Hei Heg en Hoogeind (HHH) heeft gehouden, herhalen voor de Strijpenaren. 
Velen hebben die avond toen gemist. Hebt u belangstelling dan bent u van harte 
welkom bij een gezellige buurtavond in gesprek met Frans van Mierlo. Nader bericht 
volgt nog. 
De dinsdagmiddagen in d’n Ossenstal bij de Riestenblik zijn met animo ontvangen. In 
december hebben we op verzoek bijna iedere dinsdagmiddag gekaart en gebuurt. Het 
rikken en toepen gaat iedereen goed af en het is een gezellig samenzijn!  De volgende 
dinsdagmiddag is gepland op 6 februari. Op de deur van de winkel staat aangegeven 
wanneer de volgende zal zijn.  
Op de in september geopende Jeu de Boulesbaan wordt regelmatig een partijtje 
gespeeld door jong en oud! We starten weer op de dinsdagavond als de klok verzet 
wordt naar zomertijd. 
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.  
Denkt u er ook aan eens gebruik te maken van de mogelijkheid of iemand te verrassen 
met een cadeaubon? Deze zijn verkrijgbaar bij de winkel of via de dorpsondersteuners 
Gonnie of Truus. 
Zin in bewegen? Denk dan aan wandelen op maandagochtend, bodyshape e.d. 
Informatie te verkrijgen bij de dorpsondersteuners. 
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      

 

 

Deze Strieper werd mogelijk gemaakt met behulp van ATD-Machinery. 
 
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:  Strijperstraat 47 (5595 GB) Leende (tijdelijk secretariaat) 
 

http://www.leenderstrijp.com/
http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@Leenderstrijp.com

