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De STRIEPER 
 

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 
Jaargang 27 - Nummer 4 – Oktober 2021 

 
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 hier 
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com 

 
Wij wensen u veel leesplezier!  
 
Agenda Buurtschap Strijp 

 

November Najaarsactiviteit;  geannuleerd 

Zaterdag 18 december Jingle Bells  

 
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! 
 

https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2019/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
http://www.leenderstrijp.com/
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Strijpse vlag  

 

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

Geboren 
 
Op 23 juni 2021 is Maud Schoone geboren, dochter van Stefan Schoone en Celeste 
Vrijburg en zusje van Luuk en Jur. 
 
Nieuwe inwoner 
 
Evert Antonissen, Strijperstraat 58 C.  Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier!! 
  
Fietstocht 
 
Ook dit jaar kon Strijp kermis helaas niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen 
maar gelukkig betekende dit niet dat de jaarlijkse fietstocht afgelast zou moeten worden. 
Er werd een mooie tocht uitgezet die de fietsers door het natuurgebied de Malpie voerde 
waar ook de appelstop was. Bij de cafés die op de route lagen werd genoten van een 
heerlijke lunch en konden de kinderen spelen. 
Met 50 deelnemers was het een gezellige dag en werd de dag afgesloten op het terras 
bij de Hospes. 
 
Streejpse burendag 
 
Wat een geweldige burendag was het op zondag 26 September.  
Eindelijk konden we weer een activiteit organiseren waar alle Strijpenaren aan deel 
konden nemen. 
Na een lekker kopje koffie werd er aangesloten bij de rondleiding die door het 
natuurgebied De Riesten ging, hier werd met veel enthousiasme verteld over de nieuwe 
aanleg van de AA. 
De kinderen ontdekten de natuur met een bingokaart en maakte met de gevonden 
materialen een ketting en de echte creatievelingen maakte haarbanden 
Op het terrein was een springkussen en een zandbak geplaatst, daar werd haastig 
gezocht naar de verstopte muntjes om daarna een zakje chips te kunnen kopen of de 
eigen spaarpot te spekken. 
Het vele kletsen en spelen zorgde dat iedereen honger had en werd er gesmuld van de 
friet, snacks en heerlijke broodjes pulled pork en beenham. 
Er gingen veel liters ranja, wijn en vooral bier doorheen en werd er tot in de late uurtjes 
gefeest. We kunnen wel stellen dat het een geslaagde burendag was.  
Namens het bestuur willen we iedereen bedanken voor de geweldige opkomst.  
Tot snel op de volgende activiteit. 
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Voor meer foto`s zie www.leenderstrijp.com 
 
Collecte Buurtschap Strijp  
 

Dit jaar hebben we de collecte helaas weer niet langs de deuren kunnen maken maar 
desondanks hebben vele digitaal een vrijwillige bijdrage overgemaakt. 
Nu alle maatregelen zijn versoepeld kunnen we weer mooie en vooral gezellige 
activiteiten gaan organiseren. Namens het bestuur van buurtschap Strijp willen we jullie 
hartelijk danken voor alle mooie bijdragen die we hebben mogen ontvangen. 
 
Ingezonden stukken: 
 
Nieuws uit de winkel 
 
Onze ‘winterse’ openingstijden zijn weer ingegaan. Tot april volgend 
jaar zijn we op zondag en maandag gesloten. Op woensdag kunt u 
bij ons terecht voor huisgemaakte PIETSA. Graag voor 16 uur 
(telefonisch) bestellen.  

Assortiment  
Onze vers-leveranciers zoals bakker, slager en groenteboer zorgen weer voor heerlijke 
producten van het seizoen. Wat dacht u van erwtensoep, balkenbrij en heerlijke 
pecanbroodjes? En natuurlijk ook bokbier! 

NIEUW: LUOmpia! 
Iedereen kent LUO, eigenaar van Chinees Restaurant Lotus in Leende. En bijna 
iedereen kent ook zijn heerlijke loempia’s. Goed nieuws: deze zijn voortaan ook bij ons 
te koop diepgevroren dus handig thuis klaar te maken in oven of frituurpan. Dit moet je 
geproefd hebben! 

 
Voor mannen met baarden 
We hebben een selectie stoere verzorgingsproducten voor mannen in huis gehaald: 
Men’s Master Professional. Onder andere producten voor het verzorgen van een baard 
of snor, maar ook fijne body producten. Kom gerust eens langs om ze met eigen ogen te 
zien! 
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Welzijn & zorg Leenderstrijp 
 
Zo langzamerhand zijn alle activiteiten van W&Z weer van start gegaan. 

• De eerste activiteit van d’n Herd van Streejp heeft plaats gevonden bij De 

Hospes; een gezellige lunch! Onder het genot van een lekkere kop soep en 

broodjes was het fijn elkaar weer te ontmoeten. Op naar een eerste warme 

maaltijd in “t Bruukske”. 

• Iedere maandagochtend om 9.00 uur start het wandelen. De wandeling duurt 

een uur en de koffie weer daarna weer als van ouds geserveerd in de Sint 

Janschool. 

• Iedere dinsdagmiddag en dinsdagavond is het Jeu de Boulen op de Jeu de 

Boulesbaan bij de winkel. 

• Als de klok verzet wordt eind oktober zal het Jeu de Boulen vervangen 

worden door het kaarten. Ook dit jaar zijn we weer van harte welkom 

bij de Ossenstal van de Riestenblik, elke dinsdagmiddag van 14.00 uur 

tot 17.00 uur. Naast rikken, wordt er ook getoept of bij voldoende 

deelnemers ook katten of jokeren. Komt u gerust eens meespelen! 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

• Nieuwe aanvulling voor de boekenkast zijn altijd welkom! Zeker nu er in de 

vakantieperiode veel gebruik van gemaakt is en we veel boeken op reis gestuurd 

hebben. 

• Zoals eerder vermeld zijn we betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak 

met betrekking tot preventie. Met name het onderwerp eenzaamheid heeft veel 

aandacht. Binnenkort staat landelijk een week van de eenzaamheid gepland waar 

de gemeente veel aandacht aan besteed. We houden u op de hoogte. 

• Welzijn&Zorg heeft zich wederom aangemeld bij Raboclubsuport. We hopen dat 

u net als vorige jaren de verenigingen in Leenderstrijp een warm hart zult 

toedragen. 

• De nieuwe dorpsondersteuner is van harte welkom geheten bij verschillende 

bijeenkomsten. Fijn om te zien dat Anja al zo goed bekend is! Een geweldige 

aanwinst voor Leenderstrijp. 

 
Voor informatie en/of regelen van ondersteuning kunt u terecht bij de 
dorpsondersteuners Truus Joppen en Anja van der Kruis 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 is alweer een tijdje geleden dat de Strieper uitkwam. Inmiddels heeft ons gilde 
geschoten voor een nieuwe koning. Het was Johan Bax (Jzn) die met het 216de schot de 
laatste stukken van de koningsvogel naar beneden haalde. Ook bij de jeugd werd er in 
juli gestreden voor het pastoor de Vrieswisselschild. Tijn Dielis was hier degene die met 
het 64ste  schot de vogel naar beneden haalde. Hij mag een jaar lang het schild op zijn 
uniform dragen.   

Inmiddels zijn al vele mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, en zijn de 
maatregelingen rondom corona verder versoepeld. Hierdoor kunnen we onze andere 
aktiviteiten weer oppakken. Op zondag 31 oktober as. wordt het jaarlijkse 
varkenschieten  gehouden op ons schietterrein. Ook 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 langs de deuren gaan. U kunt dan proberen 
te raden hoeveel bonen er dit jaar in de bonenpot zullen zitten. Evenals andere jaren 
zullen ook dit jaar de prijzen bestaan uit mooie panklare vleespaketten.  

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 31 oktober. 
 
 
Le Rallye Priesmont 
 
St Hubertus-viering met zegening 
 
Wellicht is het u ontgaan, maar sinds enkele jaren is Leenderstrijp een 
muziek-vereniging rijker.  
Le Rallye Priesmont repeteert namelijk sinds een viertal jaar wekelijks 
aan de Strijperstraat.  
Het betreft hier een groep van Franse jachthoorns, een oer-instrument dat zijn 
oorsprong vindt in de 17de eeuw en zich in de 18de eeuw ontwikkeld heeft als 
communicatie-middel tijdens de jachten aan het Franse hof van Lodewijk de 15de.  
Eerst een simpel instrument louter voor de communicatie, later heeft het allerlei 
muzikale ontwikkelingen doorgemaakt waardoor het een volwaardig muziek-instrument 
is geworden met een uitgebreid repertoire. 
Het repertoire en de muzikale mogelijkheden hebben zich ontwikkeld, maar de band met 
jacht en natuur is gebleven. De patroon-heilige van de jachthoornblazers (sonneurs in 
het frans) is Sint Hubertus. Deze bisschop van Luik was nauw verbonden met de natuur 
en beschermde mens en dier tegen o.a. de hondsdolheid. Jaarlijks zijn er wereldwijd 
rond 3 november vieringen ter ere van St Hubertus en deze traditie wil Le Rallye 
Priesmont graag voortzetten in Leenderstrijp. 
De viering zal worden bijgestaan door Pastoor W. van Meijl en jagersvereniging St Jan 
uit Strijp. 
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Vandaar dat er op zondag 7 November een St Hubertus-viering zal plaatsvinden op het 
Kaetsveld in Leenderstrijp. Hierbij zal uitleg gegeven worden over Sint Hubertus en de 
jachthoorn. Bovendien worden er de traditionele gezegende St Hubertusbroodjes 
uitgedeeld en ook uw trouwe viervoeter of ander dier en paard zal worden gezegend ter 
bescherming tegen hondsdolheid en andere ziektes.  
Datum, zondag 7 november 
Locatie, Kaetsveld Leenderstrijp 
Aanvang om 16:00 tot ongeveer 18.00 uur 
 
Salut a Saint Hubert 
Johan Wijnen 
 
 
Intocht Sinterklaas 
 
De aankomst van Sinterklaas zal dit jaar opnieuw anders dan anders zijn vanwege de 
coronamaatregelen voor evenementen. Er zal dan ook dit jaar geen aankomst zijn met 
de boot via de Aa.  
Door de overheid zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik van het 
Bruukske, uitgifte toegangsbewijzen, coronacheck  etc. 
De gemeente heeft aangegeven deze maatregelen strikt te willen toepassen. 
  
In Leende en Strijp wil men het wel oppakken als een buitenactiviteit. De goedheiligman 
zal op het veldje bij de winkel op Strijp de kinderen begroeten en ontvangen. Hiervoor 
zal gebruik gemaakt worden van de toneelwagen van KNAL. Ook zal er telkens een 
kleine show rondom de aankomst worden gemaakt. De ontvangst van de Sint vangt aan 
op Zondag 21 November om 11.00 uur in Strijp. 
 
Contact commissie Leende 
 
 
 
Volgende Strieper: 
- Inzenddatum kopij: 3 Januari 2022 

- 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

