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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 26 - Nummer 1 – Januari 2020

Voor u ligt de 1e 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 hie  r  
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com

Wij wensen u veel leesplezier!

Agenda Buurtschap Strijp

Zondag 16 februari Carnavalsbal bij de Hospes

Zondag 23 februari Optocht Leende

Vrijdag 20 maart Jaarvergadering

Zondag 5 april Paaseieren zoeken

Dinsdag 23 juni Fietstocht kermis

Zaterdag 12 september Boerenbruiloft

Oktober Najaarsactiviteit

Zaterdag 19 december Jingle Bells

http://www.leenderstrijp.com/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2020/
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Beste Wensen

Namens Buurtschap Strijp willen wij iedereen een heel gelukkig en een gezond 2020 toe
wensen en zien jullie alle graag bij de activiteiten!!!

Geboren
Op dinsdag 8 oktober is Teun van den Hurk geboren. Zoon van Norbert en Mirjam van 
den Hurk. Wij wensen ze veel geluk samen.

Strijpse Vlag

Vanaf nu willen we graag bij de grotere activiteiten in Strijp met zijn alle de vlag 
uithangen om het aandacht en een mooi straatbeeld te geven. Dit zal van te voren in de 
activiteiten app aangekondigd worden.

Heb je nog geen Strijpse vlag maar wil je deze graag hebben! 
Voor € 20.- kun je deze kopen bij het winkeltje Coop St. Jan.

Nieuwe inwoners

Hallo allemaal,
Wij zijn Marieke en Robin, afgelopen juli zijn we samen met onze kids Sophie en Guus 
aan de Sint Jan Baptistastraat 2 komen wonen. Een gezellige buurt en pal tegenover 
het schooltje, fijn voor de kinderen maar nog handiger voor ons ;-)
Ik (Marieke) ben min of meer opgegroeid hier in Strijp en wilde altijd al heel graag weer 
terug. Nu heb ik Robin ook weten te overtuigen, wat niet zo heel moeilijk was. Afgelopen
jaar was het dan dus zover. Heerlijk om weer terug te zijn.

Beste buurtgenoten,
Wij, Geert Verest en Anouk van Meijl, wonen sinds juni 2019 op Strijperstraat 60. We 
hebben hiervoor ongeveer 4 jaar samengewoond in Leende, voordat we de kans kregen
om (terug) naar Leenderstrijp te verhuizen. Op dit moment wonen we nog in een 
stacaravan, maar hopelijk is onze nieuwe woning over een jaar klaar. 
Geert is geboren en getogen in Leende. Hij werkt als kraanmachinist bij Schepens 
Kraanverhuur & Transport in Leende. In het weekend is hij vaak met vrienden te vinden 
bij Café Roothans. Anouk is opgegroeid in het mooie Leenderstrijp en is werkzaam als 
fiscalist. In haar vrije tijd speelt ze graag een potje tennis. Daarnaast is ze bestuurslid 
binnen Stichting Behoud Strijper Kermis. Beiden hebben we een grote vriendengroep 
(beide groepen zijn ontstaan door het bouwen van carnavalswagens), waar we 
regelmatig leuke dingen mee doen. 
Houdoe & wellicht tot ziens bij één van de activiteiten!

Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier!!
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Pubquiz

25 Oktober was weer de jaarlijkse pubquiz bij de Hospes. Er werd met 14 teams 
gestreden om de felbegeerde beker mee naar huis te nemen! Met verschillende muziek,
foto en algemene rondes waren er dit jaar ook Strijpse rondes toegevoegd.
Dit zorgde ervoor dat het erg spannend werd en er nog een extra ronde kwam met de 
teams die in de top 3 stonden! Uiteindelijk gingen de Spaakhazen er met de eerste prijs 
vandoor. Het was weer een erg gezellige avond waar er nog lang werd nagepraat over 
de Strijpse rondes!

Jingle Bells

Op 21 december was het een zeer speciale Jingle Bells, omdat er na 38 jaar weer een 
kerststal staat in Strijp. Pastoor van Meijl heeft, ondanks zijn drukke werkzaamheden, 
onder grote belangstelling de kerststal ingezegend.
Onder het genot van goed gevulde tomatensoep, chocomelk, Glühwein en hapjes kon 
de nieuwe kerststal bewonderd worden en zo werden de feestdagen ingeluid.
De Stichting Welzijn en Zorg heeft de kerstgroep van de St Josefkerk in Veldhoven, die 
gesloten is, kunnen kopen. Deze kerststal levert een belangrijke bijdrage aan de 
doelstelling van Welzijn en Zorg: elkaar ontmoeten en Leenderstrijp leefbaar houden 
voor iedereen.
De klusgroep van Welzijn en Zorg heeft de mooie kerststal getimmerd. Zoals vaak op 
Strijp, was er een aanhangwagen snel gevuld met rieten matten en hout, pallets en stro,
dat her en der in schuur, zolder of kelder lag.
De kinderen waren thuis al creatief bezig geweest met het versieren van kerstballen, 
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deze mooie kerstballen kwamen ze in de boom hangen en daarna genoten ze van de 
warme chocolademelk en kerstkransjes.
Ook ontbrak de Kerstman en het gezellig vuur niet. De kerststal zal zeker bijdragen aan 
een gezellige en vreugdevol kerstfeest in Leenderstrijp.

Ingezonden stukken:

Nieuws uit de winkel

Vanuit de winkel wensen we u het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Kant en klaar maaltijden
Vanaf half januari starten we met kant en klaar maaltijden van
slagerij Van Meijl. Deze kunt u zelf samenstellen. Bijvoorbeeld:

 Stamppotten met rookworst, stoofvlees of een gehaktbal
 Aardappeltjes met groenten en vlees 
 Bami of nasi met of zonder saté 
 Diverse pasta's

Handig voor af en toe een dag, of om de hele week lekker en vers warm te eten. Wij 
helpen u graag bij het samenstellen van uw menu.

Nieuwe openingstijden 
We zijn een beetje zoekende naar openingstijden die passen bij uw wensen en onze 
mogelijkheden. Van januari tot en met maart jaar zijn we geopend op:

 Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 18.00 uur
 Zaterdag: 8.30-16.00 uur

Zondag + maandag gesloten 
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Welzijn & zorg Leenderstrijp

Allereerst willen wij u een goed en gezond 2020 wensen! Wij hopen weer op een fijn 
jaar waarin we met elkaar Leenderstrijp leefbaar houden voor iedereen en elkaar vaak 
zullen ontmoeten!

De afgelopen Kerst hebben we, dank zij de klussendienst, een mooie traditie opnieuw 
leven ingeblazen. We hebben weer een Kerststal met beeldengroep die door pastoor 
van Meijl op 21 december is ingewijd. Dank voor het vele werk van iedereen die er een 
bijdrage aan geleverd hebben.
Op 11 november hebben Berdien Muurling en Ria Lennards, zorgtrajectbegeleiders 
dementie, een informatieavond gegeven in ’t Bruukske. Hun lezing over mogelijkheden 
en financiering werd goed ontvangen. Het werd eens te meer duidelijk dat het allemaal 
niet eenvoudig en dat financieringsstromen zo zijn ingericht dat zorg en hulp voor deze 
doelgroep een echt probleem is en blijft. Hopelijk wordt de regelgeving in de toekomst 
wat cliëntvriendelijker. 

In het voorjaar wordt het vijfjarig bestaan gevierd van de wandelclub. Ok dan zal na het
wandelen op maandochtend koffie gedronken worden met een lekker stukje Strieper 
vlaai. Wilt u deelnemen dan sluit gerust eens aan.

Elke dinsdagmiddag wordt er gekaart in d’n Ossenstal, Paaldijk. Helaas hebben wij 
afgelopen november afscheid moeten nemen van een van onze trouwe leden. We 
zullen zeker zijn mooie verhalen missen die hij opdiste bij het toepen. We wensen zijn 
gezin veel sterkte met dit grote verlies.

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. 

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         

http://www.leenderstrijp.com/
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen, en wij willen als gilde alle inwoners
van Leenderstrijp alle goeds voor 2020 wensen.
Ook kijken we alweer vooruit naar het nieuwe gildeseizoen. 2020 is voor ons gilde een
jubileumjaar, we bestaan dit jaar 375 jaar. De eerste voorbereidingen zijn al begonnen
om hier op zondag 6 september een jubileumfeest van te maken. 
Naast ons jubileum hebben we voor 2020 een mooi programma. Zo zal er tijdens Strijp
kermis, op maandag 22 juni, weer gestreden worden voor een nieuwe koning. Dit jaar
zal de 78ste kringgildedag van Kring Kempenland georganiseerd worden door het St.
Catharina & St. Barbara in Leende.  Deze zal op zondag 7 juni plaatsvinden. We hopen
dan Strijp te kunnen vertegenwoordigen met een mooie groep bij onze buren in Leende.
Supporters zijn dan weer van harte welkom om ons aan te moedigen.

Zou je ook willen leren vendelen, trommen of bazuinblazen? 
Of vind je het leuk om wat meer te weten over de schietsport bij het gilde? 

Dan zijn wij op zoek naar Jouw!!!
De lessen vendelen, trommen en bazuinblazen worden gegeven door ervaren 
instructeurs. Onder begeleiding van onze ervaren schutters kun je ook kennis maken 
met het schieten. Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust 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.

De Zonnebloem

Er is een prijs van de zonnebloemloten in Strijp, Veestraat of Renhoek gevallen.
€10.000,-
De moeite waard om even op je loten te kijken.
Het winnende lotnr: 0483190
Succes, gr. Marga v Dijk.

Strijps Kapelleke

Allereerst willen wij iedereen nog een gelukkig en gezond 2020 toewensen. 
Het Strijps Kapelleke gaat ook dit jaar weer een paar leuke optredens geven in Strijp en
omgeving. Hierbij alvast een paar data van onze optredens:

 25 maart 19.00u: Providentia
 5 april: Palm Pasen kerk
 24 mei 14.30u: de Bever Hamont Achel 
 20 juni 19.00u: Wagenspel Strijp

We hopen U graag te ontmoeten bij een of meer van onze optredens.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 28-februari-2020
- Verschijningsdatum omstreeks: week 11

mailto:info@gildeleenderstrijp.nl
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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

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

