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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 26 - Nummer 2 – Maart 2020
Voor u ligt de 2e 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
Geannuleerd, nadere datum volgt

Jaarvergadering

Zondag 5 april

Paaseieren zoeken

Dinsdag 23 juni

Fietstocht kermis

Zaterdag 12 september

Boerenbruiloft

Vrijdag 23 Oktober

Najaarsactiviteit

Zaterdag 19 december

Jingle Bells

Graag tot ziens op onze activiteiten!

Nieuwe inwoners
Beste Strijpenaren!
Sinds eind vorig jaar wonen wij, Michiel en Eivon, op de Strijperstraat 19b. We zijn
allebei 38 jaar, getrouwd en houden van natuur. We hebben een kat (Zwartje) en 4
originele Strijpse kippen .
Eivon woont en werkt al 6 jaar in Nederland, maar komt uit Maleisië. De Nederlandse
taal is nog lastig voor haar. Ze komt van de stad Johor Bahru en heeft gewerkt in
Singapore voordat ze naar Nederland kwam.
Ik, Michiel ben opgegroeid op het Stevensvaartje in Someren-Eind en ben daarna naar
Someren gegaan. Samen hebben we in Liempde gewoond en vanuit daar gezocht naar
een eigen stek met rust en ruimte om ons heen.
Familie en vrienden in Maleisië proberen we jaarlijks te bezoeken. We houden allebei
van de onderwaterwereld en combineren vaak een kort duiktripje samen met haar
Maleisische vrienden.
Het bevalt ons zeer goed hier in het mooie Strijp en hopen om jullie te mogen
ontmoeten en het dorp verder te leren kennen.
Met vriendelijke groeten,
Michiel Bronneberg & Nor Shifak Abdul Karim (roepnaam Eivon)
Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier!!
Carnaval
Een bijzondere carnaval was die van 2020. Allereerst met een Strijpse Prins die de
scepter zwaaide over Bloasdonk. Op 16 februari hebben we Prins Hans en zijn gevolg
mogen onthalen met verschillende Strijpse
carnavalsvierders tijdens de kindermiddag bij de
Hospes. Verschillende ontgroeningsactiviteiten volgden
en ook de frietwagen mocht deze middag niet
ontbreken. Een drukke en gezellige middag in de
Hospes.
Ten tweede bijzonder door het last minute verplaatsen
van de grote optocht van zondag naar maandag. Dat
betekende een flink aantal afmeldingen in de loopgroep
vanwege vakanties en werk. Naar aanleiding van een
oproep in de Strijpse appgroep stroomden de
aanmeldingen binnen van Strijpenaren die wilden
invallen. Geweldig! Waar een klein dorp groot in kan
zijn!
Dat leidde tot een geweldig mooie en grote groep in de
optocht op maandag die we grotendeels droog
doorkwamen. Mede door het enthousiasme en de
uitstraling van de groep hebben we de eerste prijs in
ontvangst mogen nemen!

Ook mogen de complimenten niet ontbreken voor de grote groep bouwers die vele uren
investeerden in de bouwavonden en tot een mooi bouwwerk opleverden.
Op vele fronten dus een bijzonder en geslaagd carnavalsjaar!
Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.
Onder andere: Bouwers, Optochtlopers, Bennie en Franka, Sponsoren, Schminkers en
het naai- en vermaakteam.

Paaseieren zoeken
Lieve Kinderen uit Strijp,
Op zondag 5 april is het weer zover, dan kom ik weer naar
Leenderstrijp en tussen alle eitjes verstop ik twee gouden
eieren. Wie deze eieren vindt wint een prijs!
Dit jaar kom ik naar bij de Riestenblik aan de Paaldijk om
14:00uur.
Graag tot dan!
Groetjes,
De Paashaas
Collecte Buurtschap Strijp
In de eerste 2 weken van mei zullen de bestuursleden van buurtschap Strijp weer langs
de deuren gaan voor de jaarlijkse collecte. Het streef bedrag is net als voorgaande jaren
€15,-. Het geld kan uiteraard ook weer overgemaakt worden op rekening nummer:
NL39RABO0127431551 t.n.v. Stichting buurtschapstrijp met vermelding van u naam en
adres.

Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
Plantjesmarkt
Ook dit jaar organiseren we in het weekend van Moederdag
(zaterdag 9 mei) weer een vrolijke plantjes COOP markt. Keuze uit
allerlei mooie zomerbloeiers. Heeft u speciale wensen of veel
plantjes nodig? Bestel ze dan vooraf in de winkel.
Spaaractie
In maart en april 2020 spaart u bij ons voor een mooie zomerplant op stam ter waarde
van €12,50.
Bij elke €10 aan boodschappen ontvangt u een stempel en bij 25 stempels is uw
spaarkaart vol. Spaarkaarten zijn in de winkel verkrijgbaar.
Lever uw volle kaart uiterlijk 1 mei in, dan zorgen wij dat u uw plant op de plantjes
COOP markt voor u klaar staat.
Openingstijden zomer
Vanaf april zijn we 7 dagen per week open.
Ook gaat de winkel dan een halfuurtje eerder open dan nu het geval is.
Oftewel:
 Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00uur


Zaterdag en zondag van 8.30 tot 16.00uur

Let op: Op eerste en tweede Paasdag zijn we gesloten
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Vanwege het coronavirus kon de jaarvergadering van het gilde helaas niet doorgaan.
Toch staan we aan het begin van het gildeseizoen 2020.
We zouden op 29 maart ook naar Venray gaan voor een groot Internationaal
verbroederingsfeest. En zoals u allen weet zijn voorlopig alle grote evenementen in
Nederland afgelast. We hopen dat voor de komende aktiviteiten van ons gilde wel door
kunnen gaan en dat hier het Caronavirus geen spelbreker zal zijn.
Zoals al jaren gebruikelijk is zullen we, samen met het St. Catharina & St. Barbaragilde
uit Leende, dit jaar weer aanwezig zijn bij de viering van koningsdag op 27 april en
dodenherdenking op 4 mei.
Zoals al eerder in de Strieper vermeld, vieren we op zondag 6 september ons 375 jarig
bestaan. Natuurlijk willen we deze dag vieren met de gilden en schutterijen uit de regio,
maar ook met u als inwoner van Strijp. De voorbereidingen zijn in volle gang. En we
kunnen alvast vertellen dat we doormiddel van diverse spelen onderling willen

verbroederen. En dat iedereen op deze dag kan deelnemen. We hopen u dan ook te
mogen begroeten op deze dag.
Wist u overigens dat het gilde oud ijzer inzamelt. Dit is niet alleen goed voor het milieu,
maar het geeft ons extra financiële middelen om onze aktiviteiten te ontplooien. Het
gilde gaat hiervoor niet langs de deuren, maar als u oud ijzer heeft dan kunt u dat
inleveren bij Tinus van den Berg, Strijperstraat 43b. U kunt ook contact opnemen met
het gilde via info@gildeleenderstrijp.nl
Herhalingscursus reanimatie AED

In samenwerking met het Gilde St. Jan Baptista organiseert Welzijn & Zorg weer een
herhalingscursus reanimatie AED. Paula Dorssers, EHBO, zal evenals vorig jaar deze
cursus vorm geven. U bent van harte welkom op
Donderdag 16 april 2020
Tijd: 19.30 uur
Plaats: gildegebouw “de Schutsboom”

Welzijn & zorg Leenderstrijp
In maart wordt het vijfjarig bestaan gevierd van de wandelclub. Na het wandelen op
maandochtend wordt dan koffie gedronken met een lekker stukje Strieper vlaai. Een
lustrum moet altijd gevierd worden! Wilt u deelnemen dan sluit gerust eens aan.

Elke dinsdagmiddag wordt er gekaart in d’n Ossenstal, Paaldijk. Om twee uur starten
we met koffie, thee en natuurlijk is er iets bij! Op 29 maart as. wordt de klok verzet en
dan stoppen we met kaarten en gaan we weer jeu de boelen. Welkom iedere dinsdag
middag vanaf twee uur!

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. Ook is
er de mogelijkheid aan te sluiten bij de leesclub.
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 kunt u terecht bij 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
Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 22-mei-2020
- Verschijningsdatum omstreeks: week 23
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