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Voor u ligt de 4e 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 23 September 2018

Burendag

Vr 26 Oktober 2018

Pubquiz

Za 15 December 2018

Kerstborrel

Graag tot ziens op onze activiteiten!
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Fietstocht Strijpkermis
Op kermis dinsdag verschenen dit jaar zo’n 120 fietsers aan de start van de jaarlijkse
fietstocht. De tocht ging dit jaar door het prachtige natuurgebied “de Malpie”.
Waar ook de appelpost was neergestreken. Van daaruit ging de tocht door naar het
rustpunt manege de Molenberg. Waar de kinderen naar hartenlust konden spelen in de
rijbak van de manege. En de volwassenen op het terras zaten onder het genot van hun
zelf meegenomen boterhammen of de zeer goed verzorgde lunch en een drankje.

Strijp luidt de zomer in!!!
Vrijdag 29 juni;
Een zonovergoten dag, de temperatuur tikt de 30 graden aan. Op het pleintje bij de
winkel is ’s middags al enige bedrijvigheid voor de voorbereiding van de zomer BBQ.
Rond 18u maken de eerste Strijpenaren hun entree op het pleintje. Sommigen zoeken
direct de beschutting op in de tent. Onze meesterbraders Janus en Frans zijn ook
paraat en laten de eerste stukken vlees sudderen op de barbecue.
Onder het genot van een biertje (deze hadden wat kouder mogen zijn…), een wijntje of
ander drankje wordt het een gezellige avond met een opkomst van zo’n 110
volwassenen. Er wordt volop gegeten, gekletst, gelachen…. Een lekker ijsje gaat er wel
in bij de ongeveer 40 aanwezige kinderen.
Met de leuke, enthousiaste reacties die we hebben ontvangen kunnen we terugkijken
op een geslaagde activiteit!
Met dank aan Coöp Sint Jan, Jan van Meijl en de familie Hulsen.
Ingezonden stukken:

Overlijden Leo van Wezel
Op vrijdag 24 augustus ontvingen wij het bericht van het overlijden van voormalig
huurder van de winkel Leo van Wezel. In november 2016 heeft Leo bij het bestuur
aangegeven per 1 maart 2017 de huur van de winkel te willen beëindigen om zo van de
resterende tijd, die hem gegeven was vanwege zijn slopende ziekte, optimaal te kunnen
genieten. Helaas voor hem en voor zijn naasten is deze tijd veel te kort geweest en is
hij op dinsdag 21 augustus naar menselijke maatstaven te jong (op 61-jarige leeftijd)
overleden. Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A. is Leo dank verschuldigd
dat hij gedurende een periode van bijna 11 jaar de winkel en de daaraan gekoppelde
traditie levend heeft gehouden. Deze woorden van dank hebben wij hem ook
uitgesproken op zijn laatste werkdag in de winkel op zaterdag 25 februari 2017.
Wij wensen zijn gezin, overige familieleden, vrienden en kennissen voor nu en voor de
toekomst veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Bestuur en Raad van Toezicht van Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A.
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Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp.
In 2015 organiseerde ons gilde voor de eerste keer het verbroederingsfeest 2.0. Ook dit
jaar hebben we op zondag 30 september de gilden uit de regio uitgenodigd voor een
tweede editie van dit gildefeest. Op deze zondag zullen de gilden zich verzamelen op het
gildeterrein achter de kapel. De gilden trekken, vanaf de St. Janskapel via de Kapelstraat,
Klooster, Strijperstraat en Kapelstraat, rond 13.30 uur met een korte optocht door Strijp.
Na terugkomst zullen vanaf 14.30 uur de deelnemende gilden zich aan het publiek
presenteren. De gebruikelijke wedstrijden vendelen, trommen, bazuinblazen,
standaardrijden en schieten zullen deze middag ontbreken. Net als in 2015 is het ook dit
jaar de uitdaging aan de gilden om zich op een vernieuwende en originele manier met
een groepspresentatie aan het publiek te presenteren. Hierbij is het wel de bedoeling dat
elk gilde alle facetten van het gildewezen aan het publiek toont. Naast de
groepspresentatie staat deze middag vooral in het teken van gezelligheid en
verbroedering.
Graag willen wij als gilde ook alle inwoners van Strijp uitnodigen om deze middag
aanwezig te zijn om deze gildesfeer mee te beleven.
Ook willen we u vragen om op zondag 30 september géén auto’s te parkeren langs
de straat / in de berm van de optochtroute!
Verder zou het mooi zijn als men langs de route de (Strijpse)vlag uithangt.
Graag tot ziens op zondag 30 september op ons gildeterrein achter de kapel.
Op zondag 16 september is ons gilde uitgenodigd om deel te nemen aan ‘De
Brabantstoet’ in Bergen op Zoom. Een groots opgezet en uniek festival van de lopende
en rijdende cultuur uit Noord-Brabant en Brabant in België. Als gilde zijn we trots dat we
Leenderstrijp mogen vertegenwoordigen in deze stoet. Meer informatie is te vinden op
www.brabantstoet.eu
Nieuws uit de winkel
De zomer is over zijn hoogtepunt. En wat voor een zomer! We
passen onze winkel en ons assortiment nu aan voor het najaar.
Openingstijden
Vanaf 1 oktober zijn we op zondag gesloten. Onze openingstijden
zijn dan als volgt:
Maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur
Zaterdag
8.30-16.00 uur
Zondag
Gesloten
Volgend voorjaar gaan we weer zeven dagen per week open.
Nieuwsbrief
Begin oktober verschijnt de Coop Sint Jan nieuwsbrief weer, vol met leuke en
smakelijke winkelnieuwtjes. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis bezorgd in
Leenderstrijp.
Ijsbon,
Heeft u in april meegedaan met onze spaaractie? Vergeet dan niet de bon voor een
gratis ijsje in te leveren bij de winkel. Dit kan tot 1 oktober 2018.

3

Welzijn & Zorg Leenderstrijp
Op maandag 5 november houden wij weer een informatieavond. Deze keer zal het
onderwerp valpreventie en veiligheid zijn. Fysiotherapeut Suzanne Looymans zal deze
avond verzorgen evenals Jan Rutten die het onderdeel hulpmiddelen en techniek voor
zijn rekening neemt. Er komt nog een flyer bij u in de bus met het programma en nadere
informatie. Houdt u de datum 5 november alvast vrij!!Vanaf het ingaan van de wintertijd
op 28 oktober zal bij voldoende deelname weer gestart worden met kaarten op
dinsdagmiddag. De Jeu de Boulesbaan is tot de wintertijd ingaat elke dinsdag om
14.00 uur en 19.00 uur in gebruik. Naast het spelen is het vooral gezellig. Iedereen is
van harte welkom mee te doen of om even bij te buurten! Het wandelen op
maandagochtend 9.00 uur is tijdens de vakantieweken gewoon doorgegaan. Evenals
het koffiedrinken dat bij een van de deelnemers heeft plaatsgevonden. Dank daarvoor!De
minibieb, vooral het kastje bij de winkel, wordt nog steeds druk bezocht. Met regelmaat
wordt de collectie ververst. Het blijft mogelijk “nieuwe” boeken in te leveren bij de winkel
of via de dorpsondersteuners.
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 om iemand te verrassen met een cadeaubon voor d’n Herd
van Streejp? Deze zijn verkrijgbaar bij de winkel of via 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: Johan Wijnen, tel. 06-51091491
Vice-voorzitter: Anke van Laarhoven, tel. 06-13689258
Postadres:
Strijperstraat 31A (5595 GA) Leende
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