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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 27 - Nummer 3 – Juni 2021
Voor u ligt de 3e 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
Dinsdag 22 juni

Fietstocht kermis

Vrijdag 16 juli

BBQ (afgelast i.v.m. COVID-19)

Zaterdag 11 september

Boerenbruiloft (afgelast i.v.m. COVID-19)

Zondag 26 September

Burendag (o.v.b.)

Oktober

Najaarsactiviteit (o.v.b.)

Zaterdag 18 december

Jingle Bells (o.v.b.)

Graag tot ziens op onze activiteiten!
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Fietstocht
Buurtschap Strijp organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Sint Jan school
de fietstocht op kermisdinsdag 22 juni 2021. Dit jaar helaas geen kermis, wel bieden de
huidige maatregelen ruimte voor een fietstocht.
·

We vertrekken in groepjes tussen 10.30u. en 11.30u. vanaf het pleintje bij Coöp
sint Jan.
Let daarbij op de coronarichtlijnen!

·

De lengte van de totale fietstocht bedraagt ongeveer 25 kilometer met
tussendoor een appelstop.

·

Dit jaar is er gekozen om geen horeca vast te leggen voor de pauze (gezien de
huidige coronarichtlijnen). Wij vragen u dus zelf uw lunch te organiseren.

·

Het vriendelijke verzoek om fietsende basisschool kinderen te laten begeleiden
door een volwassene!

·

Alle Strijpse deelnemers krijgen een bon voor iets lekkers besteedbaar bij Café
de Hospes.

·

De fietstocht gaat altijd door ongeacht het weer.

·

Deelname aan de fietstocht is op eigen risico.

Leuk als U meefietst. We hopen op een mooi aantal deelnemers waarbij we elkaar
in de buitenlucht en op afstand toch weer kunnen treffen.
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Collecte Buurtschap Strijp
2020 was een bijzonder jaar, waarin we helaas weinig activiteiten hebben kunnen
organiseren waar we elkaar als dorpsgenoten konden ontmoeten. We hadden gehoopt
dat we dit ruimschoots goed zouden kunnen maken in 2021. Vooralsnog lijkt dit er
helaas niet op.
Aan het begin van de zomer hopen we meer zicht te hebben op de ruimte die we als
samenleving en dus ook als buurtschap hebben om elkaar te treffen. We zullen dan
opnieuw een besluit nemen over het al dan niet door laten gaan van volgende
activiteiten.
Normaliter zouden we als Buurtschap in mei onze jaarlijkse collecteronde houden.
Gezien de huidige situatie zullen we dit jaar opnieuw niet langs de deuren gaan.
Mocht u alsnog een vrijwillige bijdrage willen schenken, dan kunt u het bedrag
overmaken op rekeningnummer NL39RABO 0127431551 met vermelding van uw naam
en adres. Iedere gift is van harte welkom.
Afgelopen jaar hebben wij mede dankzij uw bijdrage de volgende activiteiten kunnen
organiseren; Carnaval, Sinterklaas met wat lekkers voor alle dorpsgenoten en het
aangepaste paaseieren zoeken.
Alvast hartelijk dank voor de personen die al een bedrag hebben overgemaakt, hopelijk
treffen we elkaar snel weer in goede gezondheid!

Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
Na een nat en koud voorjaar is de lente nu toch echt begonnen.
Alles komt weer tot leven. Heerlijk!
Assortiment
We hebben weer allerlei mooie producten toegevoegd aan ons
assortiment, zoals (pannenkoeken)meel en bier van Den Enckhorn
en honing van de imker uit Soerendonk. Zo proberen we u steeds te verrassen.
Diversiteit en kwaliteit staan hoog in ons vaandel, net als beleving van de winkel. Volop
keuze aan cadeautjes en producten uit de omgeving van ons mooie Strijp!
PIETSA woensdag én zaterdag
U kunt de hele zomer twee keer per week bij ons terecht voor heerlijke verse PIETSA uit
eigen oven. Kijk voor het menu op onze website: www.coop-sintjan.nl/pietsa.
Zonnebloemen
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Heeft u ze geplant, onze zonnebloempitjes? Heel wat klanten hebben sinds half mei
zakjes met pitjes uit de winkel meegenomen, om thuis in de grond te stoppen. En nu
groeien ze overal, de Helianthus Giganteus. Op de gekste plekken!
We zijn heel benieuwd wie in augustus de grootste zonnebloem heeft gekweekt. Wilma
komt persoonlijk langs om het te meten, gewapend met een trapje en een meetlat.
Succes iedereen, op naar een zonnige zomer!
Welzijn & zorg Leenderstrijp
Wat fijn dat veel mensen gevaccineerd zijn tegen het Coronavirus en het aantal
besmettingen drastisch zijn verlaagd! Reden voor ons om de activiteiten weer op te
starten. Afgelopen maand is het Jeu de Boulen weer opgepakt en ook de
ochtendwandeling is weer van start gegaan. Nog even voor belangstellenden:
· Iedere maandagochtend om 9.00 uur start het wandelen vanaf de Sint Janschool.
De wandeling duurt een uur en zodra het mogelijk is wordt er ook weer een kopje
koffie na afloop geschonken.
· Iedere dinsdag middag en dinsdagavond is het Jeu de Boulen op de Jeu de
Boulesbaan bij de winkel.

·
·
·

Nieuwe aanvulling voor de boekenkast zijn altijd welkom!
Woensdag 2 juni heeft het kookteam met deelnemers als start samen koffie
gedronken met een lekker stukje vlaai bij De Hospes. Het was weer als vanouds:
erg gezellig!! U hoort nog wanneer er gestart wordt met d’n Herd van Streejp.
In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende zijn we betrokken bij het
opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot preventie. Het gaat om vier
onderwerpen: roken, alcohol gebruik, zwaarlijvigheid en geestelijk welbevinden.
Op 3 juni jl. is het convenant ondertekent voor een verdere praktische uitwerking
van de onderwerpen. Wordt vervolgd.

Voor informatie en/of regelen van ondersteuning kunt u terecht bij de
dorpsondersteuner Truus Joppen bereikbaar op telefoonnummer 06-44622729.
Nadere informatie is te vinden op www.leenderstrijp.com
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
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Wie volgt Jack Dielis op als nieuwe koning van het gilde?
Helaas is er dit jaar weer geen Strijp kermis. Toch zal op maandag 21 juni het gilde . ’smorgens te voet naar de kerk in Leende gaan. Om 9.00 uur zal er een heilige mis met
gilde-eer zijn. Na de koffietafel bij De Hospes zal het gilde rond 13.30 uur naar het
gildeterrein aan de Kapelstraat gaan. Vanaf 14.00 uur zal er begonnen worden met het
Koningschieten. Als gilde zijn we benieuwd wie de laatste resten van de koningsvogel
naar beneden zal halen. Hij of zij zal dan voor de komende drie jaar onze nieuwe
gildekoning zijn.
Dit jaar zal op donderdagavond 24 juni de jaarlijkse St. Jansviering met St. Janstroswijding plaatsvinden. De openluchtmis bij de kapel zal om 19.30 uur beginnen. Dit
jaar is een bijzonder jaar. In 1962, gaf toenmalig pastoor F. de Wijs zijn eenmalige
toestemming om bij de kapel in Leenderstrijp een openluchtmis te houden op Sint
Jansdag. Op initiatief van het Strijper Gilde St. Jan Baptista wordt er sinds dat jaar ieder
jaar een Heilige Mis in de open lucht gehouden. Dit jaar dus voor de 60ste keer. Een
mooie traditie die sinds 2016 ook op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed staat.
Mocht u de St. Jansviering willen bezoeken, houdt u dan nog steeds aan de
onderlinge gepaste afstand!!!
De St. Janstros bestaat uit de volgende bloemen: natuurlijk St. Janskruid en verder
korenbloem, margriet, gele lis, noteblad, koningsvaren, rode en witte koekoeksbloem,
vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden
daar een witte en rode roos en een anjer toegevoegd.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 30 September 2021
- Verschijningsdatum omstreeks: week 40
- 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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