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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 25 - Nummer 5 – oktober 2019
Voor u ligt de 5e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige
informatie en data.
Om de Strieper te downloaden, klik hier.
Wilt u zich abonneren op digitale nieuwsbrieven: klik hier
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda Buurtschap Strijp
Vrijdag 25 oktober

Pubquiz

Zaterdag 21 december

Kerstborrel

Graag tot ziens op onze activiteiten!
RABO Clubsupport
Ook dit jaar is er weer een Rabo clubsupport actie waar wij als Buurtschap Strijp aan
deel nemen. Dit om weer leuke activiteiten te organiseren voor alle Strijpenaren.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer op jullie stem rekenen en denk ook aan de andere
Strijpse verenigingen!!!
Strijpse Vlag
Heb je nog geen Strijpse vlag maar wil je deze graag hebben!
Voor € 20.- kun je deze bestellen bij Buurtschap Strijp. Stuur een appje naar 0613689258.
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Nieuwe inwoners
-

Familie Plaat (St. Jan Baptistastraat 2)

-

Geert en Anouk Verest (Strijperstraat 60)

Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier!!
Streejpse burendag
Zondag 29 September was er weer de jaarlijkse burendag voor jong en oud. De
weergoden zaten ons dit jaar weer niet mee maar in de tent was het droog en
lekker warm. Daar stond om 12.00 een uitgebreide lunch klaar waar iedereen
heerlijk van kon eten. Na de lunch kwam Ingeborg van Meggelen vertellen hoe
het idee tot stand was gekomen om het Strijpertunneltje te gaan opknappen en
was er de mogelijk om naar het tunneltje te gaan kijken. Voor de kinderen was
er een kunstenares gekomen die samen met de kinderen Movement Art ging
maken. Op grote rollen tekenpapier die op de grond werden vast gemaakt gingen
de kinderen met verf aan de slag, hier zijn hele mooie creaties uit voort
gekomen. Hieruit blijkt maar weer dat er veel talent in Strijp aanwezig is. En natuurlijk
werd er ook flink bij gebuurt, onder het genot van een hapje en drankje. Het was een
gezellige dag die tot in de late uurtjes duurde.
Strijpenaren: BEDANKT !!!

Pubquiz
Wie wint in 2019 de beker: “de Slimste Strijpenaar” ?! Ga vrijdag 25 oktober de sportieve
strijd met elkaar aan tijdens onze jaarlijkse Strijpse Pubquiz met Strijpse rondes!!!
Meer informatie o.a. over aanmeldingen volgt t.z.t. Maar zoek alvast je slimme maatjes
op….je mag het alleen doen, maar met zijn vieren sta je sterker.
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Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
Wat hebben we weer een mooie zomer gehad! Veel fietsers,
wandelaars en vooral campinggasten hebben onze winkel
gevonden. De komende tijd is het weer ‘onder ons’, en we hebben
iets heel leuks in petto!
Workshops!
In de herfstmaanden kunt u bij ons deelnemen aan leuke workshops, gegeven door
Wilma. Deze vinden plaats op zondagmiddag in oktober, met een uitloop naar
november. De eerste workshop heeft alles te maken met de pompoenactie van
afgelopen voorjaar. Bij voldoende animo gaan we daarna bloemschikken of een leuke
workshop voor kinderen. In de komende nieuwsbrief geven we meer informatie.
Aangepaste openingstijden
Van oktober tot maart zijn onze openingstijden als volgt:
 Maandag en dinsdag: 8.30 - 13.00 uur
 Woensdag t/m vrijdag: 8.30 - 18.00 uur
 Zaterdag: 8.30 - 16.00 uur
 Zondag gesloten
Let op: Op 30 en 31 december + 1 januari is de winkel gesloten
Welzijn & zorg Leenderstrijp
Het bestuur van de stichting Welzijn&Zorg is uitgebreid met een nieuw lid, te weten:
Frans Henselmans. Frans, van harte welkom!!
Vanaf 27 september tot en met 11 oktober kunt u op rabobank.nl/clubsupport 5
stemmen uitbrengen op een van de clubs en verenigingen die u na aan het hart liggen.
Denkt u daarbij ook aan ons? Alvast hartelijk dank !!
Wist u dat de sleutel om toegang te krijgen tot ’t Bruukske, op kunt halen bij Truus
Joppen of Frans Simkens. De ruimte kunt u reserveren bij de gemeente Heeze/Leende.
Zie daarvoor de site van de gemeente.
Op maandagavond 11 november as. zal er weer een informatieavond gehouden
worden door deskundigen m.b.t. het onderwerp Dementie. Houdt u de nieuwsbrief in de
gaten en mis deze avond niet.
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. Vooral
in de zomermaanden wordt er veel gebruik gemaakt van het kastje bij de winkel.
Boeken zijn en blijven dus erg welkom. Alvast dank!
De hele zomer is er veel gebruik gemaakt van de Jeu de Boulesbaan. Dank zij de inzet
van de spelers en klussendienst blijft de baan netjes onderhouden. Met het verzetten
van de klok kan er wel gespeeld worden overdag maar zal voor de groep van
3

dinsdagmiddag en -avond een winterstop ingelast worden. Zoals u ongetwijfeld al
gezien heeft zijn er drie nieuwe banken geplaatst. De oude banken nodigden niet meer
uit om even op gaan te zitten. De banken zijn geplaatst door W&Z in samenwerking met
de Vrienden van St. Jan en de Kernraad Leenderstrijp. Een prachtig initiatief!!

Vanaf 29 oktober starten we op dinsdagmiddag weer met een kaartmiddag om 14.00
uur in d’n Ossenstal, Paaldijk 7. Kom gerust ook eens een middag meedoen. Er is altijd
plaats voor meer deelnemers en het is reuze gezellig!!

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. De data vindt u op de
website. 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
Op zondag 15 september vond het jaarlijkse VTBS toernooi van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilde plaats. Dit jaar waren we te gast bij het gilde Sint
Sebastiaan in Lage Mierde. Marije van Velthoven behaalde hier een tweede prijs bij het
individueel bazuin-blazen klasse B.
Op zondag 3 november as. wordt het jaarlijkse varkenschieten weer gehouden op ons
schietterrein. U kunt dan deelnemen aan deze schietwedstrijd. Vanaf 11.30 kan er
worden ingeloot (legitimatie verplicht!) in ons gildegebouw De Schutsboom. Waarna om
12.30 de schietwedstrijd begint. Zorg dat u op tijd aanwezig bent zodat we op tijd
kunnen beginnen met de wedstrijd. Rond 18.00 uur zal de prijsuitreiking zijn. Dan wordt
ook de inhoud van de bonenpot bekend gemaakt. Hiervoor zullen in de weken
voorafgaand aan het varkenschieten onze gildebroeders en -zusters met de bonenpot
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langs de deuren gaan.U kunt dan proberen te raden hoeveel bonen er dit jaar in de
bonenpot zullen zitten. Dit jaar bestaan de prijzen uit mooie panklare vleespaketten, en
de eerste prijs is weer de ham.
Mocht u niet willen schieten, dan bent u uiteraard ook welkom om de deelnemers aan te
moedigen of gezellig te komen buurten. Tot ziens op zondag 3 november.
Nu de feestdagen in december er weer aankomen bent u wellicht nog op zoek naar een
origineel Sinterklaas- of kerstcadeau. Ons gilde heeft nog enkele boeken van “Het gilde
St. Jan Baptista & Leenderstrijp” op voorraad. Dit boek werd in 1995 door ons gilde
uitgegeven en is geschreven door Max Farjon. Het boek beschrijft niet alleen de 350
jaar historie van ons gilde, maar geeft ook een indruk hoe Leenderstrijp er in die jaren
uitzag. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar info@gildeleenderstrijp.nl , dan
sturen wij u de verdere informatie toe.
Bent u lid van de Rabobank, dan mag u dit jaar weer uw stem uitbrengen voor de aktie
“Rabobank Clubsupport”. U kunt ook ons gilde sponseren door een stem uit te brengen
op ons gilde. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.
Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 27-december-2019
- Verschijningsdatum omstreeks: week 2
Contact 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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