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      De
STRIEPER

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 26 - Nummer 4 – September 2020

Voor u ligt de 4e 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

Zaterdag 12 september Boerenbruiloft (afgelast i.v.m. COVID-19)

Vrijdag 23 Oktober Najaarsactiviteit (afgelast i.v.m. COVID-19)

Zaterdag 19 december Jingle Bells

2020 is een bijzonder jaar. Als Bestuur van Buurtschap Strijp hebben we op basis van 
de huidige richtlijnen van het RIVM helaas het besluit moeten nemen om de komende 
activiteiten voor dit najaar te annuleren. We hopen nog altijd wel dat we Jingle Bells 
door kunnen laten gaan om toch nog samen te komen in 2020.

http://www.leenderstrijp.com/
https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2019/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
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Geboren
Op woensdag 8 juli is Sven Schoone geboren. Zoon van Hans Schoone en Kristy de 
Ruijter. Wij wensen ze veel geluk samen.

Nieuwe inwoners

Beste Strijpenaren,

Ik ben Willie Bax, getrouwd met Esther en heb 2 kinderen. 
Rens (19 jaar) en Kristy (17 jaar). Hier heb ik tot mijn 23e gewoond en nu na 30 jaar 
weer terug in Strijp in mijn ouderlijk huis. En we hebben het nu al prima hier naar onze 
zin, en voelen ons hier ook echt welkom.

Ingezonden stukken:

Welzijn & zorg Leenderstrijp
Nog steeds is het moeilijk met de maatregelen die we moeten nemen in verband met 
Corona om al onze activiteiten vorm te geven zoals wij dat graag zouden willen. 
Gelukkig hebben we wel kunnen wandelen en jeu de boulen!  Ook de uitleen van 
boeken loopt nog steeds goed. De volgende activiteiten gaan dan ook in de toekomst 
gewoon door natuurlijk wel met in acht neming van de regels.
U bent allen welkom bij het wandelen op maandagochtend en wel op gepaste afstand 
van 1,5 meter
Jeu de boules kan zolang het weer het toelaat. Hopelijk kunnen we het kaarten in het 
najaar weer opstarten met de nodige maatregelen. Dit zullen we u tijdig laten weten.
Van de minibieb kan gebruik gemaakt worden. Met regelmaat wordt de collectie van de
boeken voor de bieb op school en in het boekenkastje ververst. 
Elke 3e donderdag van de maand blijven de vrijwilligers van het eetpunt actief. Nu niet 
met het verzorgen van een heerlijke maaltijd in d’n Herd van Streejp. Wel is men bezig,
om vanwege het gemis van dit gezellige samenzijn, een alternatief te zoeken. 
Nee, vergeten doen we jullie zeker niet. Voor de vrijwilligers is het niet doorgaan van de 
activiteiten net zo’n groot gemis als voor de deelnemers!! Wij hopen snel betere 
berichten te kunnen melden. Blijf gezond en tot ziens!!
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         

http://www.leenderstrijp.com/
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Nieuws uit de winkel

NIEUW sinds deze zomer: de ‘pietsa’
Sinds augustus kunt u twee dagen per week bij ons terecht voor een
makkelijke warme maaltijd in de vorm van verse pizza’s uit eigen
oven. 

Elke woensdag en vrijdag kunt u tot 18 uur bestellen. Afhalen kan tot
20 uur. Op deze dagen is de winkel open tot de laatste pizza is afgehaald. 

Drie soorten bodems
We hebben 10 heerlijke pizza’s voor u samengesteld. Daarbij heeft u keuze uit 
verschillende bodems: 

 Courgettebodem
 Glutenvrije pizzabodem
 Normale pizzabodem

Steeds lekkerder
Veel klanten laten ons weten of het gesmaakt heeft, en dat vinden we heel fijn. We 
krijgen enthousiaste reacties en waardevolle tips. Op basis daarvan komen er nog wat 
aanpassingen, zoals andere tomatensaus en speciale bakplaten voor een nog 
krokantere bodem. Laat ons gerust weten wat u van uw ‘pietsa’ vindt!

Tot en met september bakken we op woensdag en vrijdag, vanaf oktober alleen op 
woensdag. 

Menu
Kijk voor het menu www.coop-sintjan.nl/pietsa of haal een gratis folder op in de winkel. 

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp

Beste inwoners van Strijp

Als gilde hebben wij onze activiteiten weer opgepakt,
we zijn weer begonnen met de repetities van zowel
trommen, bazuinen en vendelen. Dit om de
vaardigheden niet te verliezen zodat we als gilde
weer goed voor de dag kunnen komen als we weer
een presentatie hebben. We zijn de grootste gilde in
het kleinste dorp, iets om trots op te zijn. Natuurlijk
volgen ook wij strikt de regels van het RIVM.

Ook kunnen wij de schietarrangementen weer oppakken. En komen wij traditiegetrouw 
dit jaar weer met onze “Bonenpot” bij U aan de deur.

In  deze bijzondere tijd  waar  wij  allen dicht  bij  huis  blijven en verre reizen uitstellen
zoeken wij ons vermaak dicht bij huis.

http://www.coop-sintjan.nl/pietsa


4

Graag wil ik u dan ook uitnodigen om eens gezellig te komen bijpraten een kaartje te
leggen  of  te  biljarten  onder  het  genot  van  een  heerlijk  kopje  koffie  of  andere
versnapering bij ons clubhuis de Schutsboom bij het St. Janskapelletje.
U treft er altijd een bekende om de gang van zaken binnen Strijp te bespreken of de
wereld politiek te bekritiseren.
Het Gilde is er voor alle Strijpenaren, het is een vergissing als u de denkt dat het enkel
voor leden is, juist niet, iedereen is welkom, van jong tot oud.
En wat is oud? We hebben dit jaar twee eeuwelingen in ons midden, alle twee ere leden
van het gilde. Maar ook hebben we 10 jeugdleden (jonger dan 12 jaar) uit Strijp.
Dit is ons bestaansrecht van het Gilde, hiervoor doen we het.
Kortom loop binnen en proef de gezellige sfeer van het Gilde te Leenderstrijp.
Alle vrijdagen op de oneven weken en elke zondag morgen/middag is het clubgebouw
open voor iedereen.

Namens het bestuur
Johan Wijnen
Regerend Deken

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 1-januari-2021
- 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

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

