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De
STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 28 - Nummer 1 – Januari 2022
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 hier
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda Buurtschap Strijp
Zondag 20 Februari

Carnavalsbal (afgelast i.v.m. Covid-19)

Zondag 27 Februari

Carnavalsoptocht (afgelast i.v.m.
covid-19)

Vrijdag 18 Maart

Jaarvergadering

Zondag 10 April

Paaseieren zoeken

Dinsdag 21 Juni

Fietstocht kermis

Vrijdag 15 Juli

Zomeractiviteit

Zaterdag 17 September

Boerenbruiloft

Oktober

Najaarsactiviteit

Zaterdag 17 December

Jingle Bells
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Op dit moment zijn alle activiteiten onder voorbehoud vanwege COVID-19.
Hopelijk tot ziens op onze activiteiten!
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Beste wensen
Namens Buurtschap Strijp willen wij iedereen een heel gelukkig en vooral een gezond
2022 toe wensen. We hopen van harte dat we dit jaar weer onze activiteiten kunnen
laten plaats vinden samen met jullie.
Nieuwe inwoners:
Lieve buurtgenoten,
Wij hebben in februari 2021 de Zaalstraat 2 samen gekocht. In april 2021 zijn JanWillem en Robyn met de kids Evie (3 jaar) en Stef (1 jaar) na een korte verbouwing in de
rechterkant van de boerderij komen wonen en onlangs zijn ook Jan en Diny, na een wat
grotere verbouwing, afgelopen december ingetrokken in de linkerkant (nu inmiddels
Zaalstraat nummer 4).
Wij vinden het heel bijzonder om samen zo mooi te kunnen wonen in het prachtige
Streejp. Een plek met een speciale betekenis, want de boerderij is het ouderlijk huis van
Diny's vader geweest. Wij zijn hartelijk welkom geheten door de buurt met mooie
versiering en wij kijken uit naar alle activiteiten van de buurtschap zodra het weer mag
om onze buurtgenoten nog beter te leren kennen.
Hopelijk tot ziens!
Jan & Diny Reiling-van der Palen
Jan-Willem & Robyn Reiling-Holland
Evie, Stef en onze viervoeter Flo
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Jingle Bells
Wat was het pleintje mooi aangekleed voor onze jaarlijkse Jingle Bells.
De twee grote bomen op het pleintje bij de winkel samen met de kerststal.
De kerststal is opgebouwd door de werkgroep van Zorg en Welzijn, dankjewel daarvoor.
Wat zijn er weer vele wandelingen naar het pleintje geweest om naar de kerststal te
gaan kijken.
Maar ook heel mooi om te zien dat er verschillende kinderen uit Strijp de bomen nog
mooier hebben gemaakt met alle gemaakte knutselwerkjes.
Kortom het pleintje was er helemaal klaar voor, helaas kon de Jingle Bells weer niet
doorgaan. We hopen dat we dit jaar wel kunnen genieten van een mooi gezellig
samenzijn op het pleintje.

Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
De tijd vliegt als het gezellig is. Nou, dat kunnen wij beamen. In april
2022 staan we alweer vijf jaar in de winkel. VIJF jaar!
Wat hebben we in die tijd veel gedaan, meegemaakt en bereikt! Een
van de hoogtepunten is wat ons betreft toch wel dat we in december
werden verkozen tot ‘Ondernemer van de gemeente Heeze Leende 2021’. Dat hebben
we vooral aan u te danken en juist dát maakt het zo mooi.
We zijn heel trots op deze mooie erkenning, maar nog meer op wat we samen hier in
Leenderstrijp voor elkaar krijgen: een winkel voor iedereen.
Komend voorjaar staan we uitgebreid stil bij ‘onze’ vijf jaar Coop Sint Jan. Hoe we het
gaan vieren, dat zijn we nog aan het bedenken. U leest er alles over in onze volgende
nieuwsbrief. Deze wordt in maart huis aan huis bezorgd.
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Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor het stemmen en voor uw bezoekjes aan de
winkel. U bent zoals altijd welkom voor uw dagelijkse boodschappen, cadeautjes of
gewoon en praatje.
Leenderstrijp souvenirs
Nieuw in ons assortiment: souvenirs met foto’s van bekende Strijpse taferelen. Keuze uit
pepermuntjes, blikken stroopwafels, koffiemokken, snoepjes, onderzetters, een
koelkastmagneet en een lekkere likeur. Leuk als cadeautje!

Welzijn & Zorg Leenderstrijp
Het jaar 2021 is ten einde en kunnen we kort de balans op maken van een turbulente
periode. Zoals het jaar 2020 heeft Corona, voor een belangrijk deel van het jaar, voor
veel activiteiten roet in het eten gegooid! Zeker voor Welzijn&Zorg is het van belang er
zorg voor te dragen dat de inwoners van Leenderstrijp geen onnodige risico’s loopt door
de maatregelen te negeren. Hopelijk kunnen we over een aantal weken weer aan de
slag in ieder geval met de buitenactiviteiten. We blijven alert en zeer voorzichtig!
Gelukkig heeft ons klusteam samen met het buurtschap de kerststal weer een mooie
plek kunnen geven op het pleintje naast de winkel. Ook andere vrijwilligers hebben hun
steentje bijgedragen om het toch nog een of andere gezellige actie te verzinnen en uit te
voeren. Bedankt daarvoor!!
Het was ook fijn om u een nieuwe dorpsondersteuner te kunnen voorstellen. Voor een
belangrijk deel heeft Anja van der Kruis haar weg gevonden in deze voor ons zo cruciale
taak. Daarnaast belemmert Corona ook in het onderhouden van contacten met andere
kleine kernen en projecten in en in de omgeving van Leenderstrijp. Samen met de
andere leden van de Kernraad en het Buurtschap is er achter de schermen toch veel
werk verricht. Wij hopen snel betere berichten te kunnen melden. Wij wensen u allen
een Gelukkig 2022!!! Blijf gezond en tot ziens!!
Voor informatie kunt u terecht bij de dorpsondersteuner en/of het regelen van
ondersteuning: neem contact op met de dorpsondersteuners Truus Joppen en Anja van
der Kruis, bereikbaar op telefoonnummer 06-44622729. Nadere informatie is te vinden
op www.leenderstrijp.com
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School- en Winkelvereniging

Rondom de school en winkel in Strijp zijn van oudsher een tweetal verenigingen actief:
Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A. (de winkelvereniging) én de Vereniging
Vrienden van de Sint Janschool.
Als winkelvereniging zijn we bijzonder trots dat aan de
exploitanten van de winkel, Wilma en Eric van der
Linden, op 16 december j.l. door de gemeente HeezeLeende de titel “Ondernemers van het jaar 2021” is
toegekend. Een terechte erkenning voor de inzet en
enthousiasme van Wilma en Eric! Dank ook aan alle
inwoners van Strijp die hun stem op de winkel hebben
uitgebracht.
Veel Strijpenaren zijn al lid van deze verenigingen? U
ook al?
Voor slechts € 7,50 per jaar per vereniging bent u als
Strijpenaar al lid en draagt u uw steentje bij aan het
behoud van school en winkel voor Strijp.
Meldt je aan of via bestuur@coop-sintjan.nl of via het aanmeldingsformulier wat
verkrijgbaar is in de winkel.
Leden van de winkelvereniging ontvangen jaarlijks in februari/maart een tegoedbon
waarmee de unieke Coop Sint Jan-boodschappentas (die bij aanvang van het
lidmaatschap wordt verstrekt) in de winkel gevuld kan worden.
Ben je niet (meer) woonachtig in Strijp? Dan kun je je eveneens aanmelden en wordt je
Vriend van de winkel.
Je hebt dan geen stemrecht, maar je ontvangt wel de unieke
boodschappentas en doet mee aan de jaarlijkse speciale actie.
Indien de coronamaatregelen het toelaten, staat voor maandagavond 7 maart de
jaarvergadering van beide verenigingen gepland.
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer begonnen. We willen als gilde dan ook iedereen een
goed en gezond 2022 toewensen.
Plus Smetsers in Leende nam deel aan de grote sponsoraktie van de pluswinkels. Als
gilde willen we iedereen danken die ons gilde de sponsorpunten toekenden waardoor we
een mooi bedrag mochten ontvangen van de Plus.
Ondanks de beperkingen die corona ons oplegde in 2021 kunnen we als gilde toch
terugkijken op een mooi jaar. Er werd in juni geschoten voor een nieuwe koning. Op 24
juni werd voor de 60ste keer de St. Jansviering gehouden bij de kapel. Met dit jaar natuurlijk
de nodige extra’s ivm het jubileum. Ook de jeugd kon schieten voor het pastoor de Vries
wisselschild op de laatste vrijdag voor de zomervakantie. In de herfst konden we toch
weer rondgaan met de bonenpot en vond eind oktober het varkensschieten plaats.
Inmiddels zitten we echter weer in een lockdown en liggen, net als bij andere
verenigingen, de aktiviteiten van het gilde weer stil. Toch hopen we komend jaar deel te
kunnen nemen aan de kringgildedag van Kring Kempenland. Deze wordt dit jaar op
tweede pinksterdag, 6 juni, georganiseerd door het St. Annagilde uit Riethoven. Ook
worden we op zondag 22 mei verwacht bij het dan nieuw te openen gildegebouw van het
St. Agathagilde uit Heeze. Tevens zal dan een districtsfeest en de jeugdgildedag
plaatsvinden. Mocht de regelgeving rondom corona geen roet in het eten gooien dan
kunnen we deze aktiviteiten bij u aanbevelen om een keer te bezoeken en ons gilde aan
te komen moedigen. Tevens bent u ook weer van harte welkom op De Schutsboom op
het moment dat wij ons gildegebouw weer mogen openen.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 11 Maart 2022
- Verschijningsdatum omstreeks: week 12
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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