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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!

Agenda Buurtschap Strijp 2018

Zo 24 Februari 2019 Carnavalsmiddag bij de Hospes

Zo 3 Maart 2019 Carnavalsoptocht  Leende

Ma 4 Maart 2019 Jeugdoptocht Leende

 Vrij 29 Maart 2019 Jaarvergadering Buurtschap

Graag tot ziens op onze activiteiten! 
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Jingle Bells!!!

Op zaterdag 15 december jl werd er op het pleintje in Strijp geproost op de kerstdagen 
die voor de deur stonden. Onder het genot van een gluhweintje, warme chocomel of 
heerlijke tomatensoep à la Bennie, was het een gezellig samen zijn met een mooi aantal
Strijpenaren. Met een gevoelstemperatuur onder het vriespunt waren de verschillende 
vuurtjes aangename opwarmers. Ook de kinderen konden zich hier goed vermaken. De 
kerstman zorgde voor de finishing touch op deze mooie en sfeervolle decemberavond.

Ingezonden stukken:

Welzijn&Zorg Leenderstrijp

Vanaf dinsdag 8 januari om 14.00 uur wordt er, zoals elke dinsdagmiddag, weer 
gekaart in d’n Ossenstal bij de Riestenblik. Iedereen die het gezellig vindt om samen 
een kaartje te leggen en/of bij te buurten is van harte welkom. Mocht het een 
probleem zijn om daar te komen kan men een beroep doen op vervoer dan kunt u met 
ons contact opnemen.
Zoals eerder gemeld doet Leenderstrijp mee aan het ZOEM-project Heeze-Leende.  
ZOEM betekent: Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone. Het project heeft 
als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en geholpen door de 
omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en eenzaamheid wordt 
voorkomen. Tot en met januari draait momenteel een proef die zeer positief ervaren 
wordt door de deelnemers.
De minibieb en de leesclub zijn niet meer weg te denken. Met regelmaat wordt de 
collectie van de boeken voor de bieb op school en in het boekenkastje “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. In november was 
eenmalig een maaltijd bij De Hospes georganiseerd. Samen met ondersteuning van 
Wilma van de coöperatie,  is dit een zeer geslaagde avond geworden. Dank aan ieder 
die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. 
De kerstviering, waarbij de kerstman aanwezig was, is weer als zeer sfeervol ervaren! 
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         

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.
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Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen, en wij willen als gilde alle inwoners
van Leenderstrijp alle goeds voor 2019 wensen.
Ook kijken we alweer vooruit naar het nieuwe gildeseizoen en willen we u op het 
volgende wijzen:

Lijkt het je ook leuk om te leren met een vendel te zwaaien, 
te spelen op de trom, of te blazen op een bazuin?
Dan zijn wij op zoek naar Jouw!!!

In januari starten we met de nieuwe muzieklessen voor trommen en bazuinblazen. Je 
leert dan muzieknoten lezen, en krijg je de basislessen voor zowel trommen als 
bazuinblazen waarna je een keuze kunt maken welk instrument het beste bij je past. 
Tevens kun je ook leren vendelen. Beide lessen worden gegeven door een ervaren 
instructeur. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op via 
info@gildeleenderstrijp.nl bel 06–10249659, of bezoek eens geheel vrijblijvend een 
oefenavond in ons gildegebouw ‘De Schutsboom’. Je bent van harte welkom iedere 
oneven week op vrijdagavond vanaf 19.00 uur.
Verder staan er  in 2019 weer enkele gildedagen op het programma. Om te beginnen op
zondag 19 mei, dan vindt de Jeugdgildedag plaats bij het St. Jorisgilde in 
Zesgehugten. En op 2 juni organiseert Het Heilig Kruisgilde uit Gerwen de 77ste  
Kring Gildedag van Kring Kempenland. Supporters zijn dan ook weer welkom.

Nieuws uit de winkel

December was wederom gezellig en druk. Naast de gewone
boodschappen en allerlei lekkers hebben we heel veel mooie
kerstpakketten mogen maken. Fijn!

Verse producten
U kunt 6 dagen per week bij ons terecht voor verse levensmiddelen: 

- Dagelijks vers brood, gebak en zuivel;
- Om de dag verse aanvoer van onze slager en groenteboer;
- Elke vrijdag verse vis;
- Wekelijks verse bloemen, scharreleieren, kaas en producten van de Melktap

We staan voor producten van goede kwaliteit. Mocht u niet tevreden zijn, dan horen we 
het graag!

Openingstijden 
Op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. 
Op zaterdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. 

Vanaf april zijn we ook weer op zondag open!
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Milieustraat in Strijp?

Via de Buurtpreventie-app werd op 6 november door Wilma van der Linden een foto 
gedeeld van medicijn-restanten die zonder bericht van de afzender waren achtergelaten
bij de glasbak bij de winkel. Helaas is dit niet iets eenmaligs, maar zien wij ook dat 
regelmatig in de afvalcontainers van de winkel en de bovenwoning, en zelfs in de 
kledingcontainer, grote hoeveelheden afval wordt achtergelaten. Ook nu zonder 
afzender… 

Dit kan én mag niet de bedoeling zijn en bovendien worden anderen hierdoor met een 
probleem én extra kosten opgezadeld. 
Laten we er samen op toezien dat deze acties tot het verleden behoren!  

Om alvast te noteren
Op maandag 18 maart 2019 worden de jaarvergaderingen van St.-Jan Coöperatieve 
Verbruiks-vereniging U.A. en de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool gehouden. 
Leden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Bent u nog geen lid, wordt dat 
dan vandaag nog, want daarmee draagt u eraan bij dat we in Strijp een school- en 
winkelvoorziening blijven houden.

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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	- Vrienden van Sint Jan

