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De STRIEPER 
 

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 
Jaargang 28 - Nummer 2 – Maart 2022 

 
Voor u ligt de 2de  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 de digitale nieuwsbrieven: klik hier 
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com 

 
Wij wensen u veel leesplezier!  
 
Agenda Buurtschap Strijp 

 

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  

 
Hopelijk tot ziens op onze activiteiten!  

https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2019/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
http://www.leenderstrijp.com/
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Overlijdensbericht 
 
Op 18 februari jl. is Max Farjon op 101-jarige leeftijd overleden. Wij wensen zijn familie 
sterkte met dit verlies. 
 
 
Plaatsing speeltoestel op het veldje 
 
In januari is er een nieuw speeltoestel geplaatst op verzoek van het Buurtschap. 
Er wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt. In het voorjaar worden er nog een 
picknicktafel en een prullenbak bij het speeltoestel geplaatst. 
 

 
 
 
Paaseieren zoeken 

 

Lieve kinderen uit Strijp,  
 
Op zondag 10 april is het weer zover, dan kom ik weer naar 
Leenderstrijp. 
Waar ik de eitjes ga verstoppen laat ik nog even geheim dus 
houd je brievenbus in de gaten voor verdere informatie. 
 
Graag tot dan!  
 
Groetjes, De Paashaas  
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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 streefbedrag is net als voorgaande jaren 
€15,-. Het geld kan uiteraard ook weer overgemaakt worden op rekening nummer: 
NL39RABO0127431551 t.n.v. Stichting Buurtschap Strijp met vermelding van uw naam 
en adres. 
 
 
Wisseling bestuursleden  

 

Wij willen Johan Wijnen bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. En daarop 
volgend het nieuwe bestuurslid Rieky van der Kruis heel veel succes wensen voor de 
komende jaren.  
 
 
Beste Strijpenaren,         
 
Afgelopen vrijdag, tijdens de jaarvergadering van het Buurtschap Strijp ben ik 
afgetreden als bestuurslid en voorzitter. Wat vliegt de tijd voorbij en wat heb ik het met 
veel plezier gedaan. 
Helaas hebben we door alle beperkingen niet alle activiteiten kunnen organiseren, 
persoonlijk vind ik erg jammer dat wij de Boerenbruiloft niet hebben kunnen organiseren, 
maar dit jaar gaat de Boerenbruiloft wel door! 
Iedereen heel hartelijk dank voor het onthaal wat ik als zeer warm heb ervaren. Hierdoor 
leerde ik heel snel, heel veel inwoners van Strijp kennen en jullie mij natuurlijk. 
Ik hoop jullie allemaal snel weer te mogen ontmoeten tijdens een activiteit van het 
Buurtschap waar ik dan alle tijd heb om rustig een wijntje met jullie te drinken en gezellig 
te kletsen zonder van alles te moeten regelen. 
 
Alle Goeds, 
Johan Wijnen 
 
 
Samenstelling bestuursleden: 
 

Rieky van der Kruis Voorzitter  

Anke van Laarhoven Vice-voorzitter/Strieper 

Maartje Staals Secretaris 

Bart Hurkmans Penningmeester 

Toon van Stipdonk Lid/Kernraad 

Marianne Bax Lid/Strieper 

Stefan Schoone lid 

 



 4 

Voorstellen: 
  
Hallo inwoners van Leenderstrijp, 
 

Mijn naam is Rieky van der Kruis en vanaf de jaarvergadering van afgelopen vrijdag 18 
maart, de nieuwe voorzitter van buurtschap Strijp.  
Ik woon samen met Edwin en onze kinderen Lise, Dries en Puck Maas aan de 
Strijperstraat. Ik ben geboren en getogen in Strijp en ben de dochter van Hans en Maria 
van der Kruis. Alle drie onze kinderen gaan hier in Strijp naar school, Edwin werkt als 
installateur bij Van Dijk Installatie in Leende en ik ben na jarenlang als 
registeraccountant gewerkt te hebben sinds 2018 als zzp’er aan het werk bij 
verschillende bedrijven om daar financiële projecten uit te voeren. Op dit moment voer ik 
een opdracht uit bij ASML in Veldhoven.  
Behalve achter mijn computer, kun je mij vinden bij handbalvereniging Lido waar ik tot 
voor kort gehandbald heb en nu nog bestuurslid ben. Ik ben sinds kort lid van de 
tennisvereniging en probeer waar nodig te helpen en betrokken te zijn bij de 
verenigingen waar mijn kinderen lid van zijn. Ook zit ik in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van Skozok, de scholengemeenschap waar ook onze 
basisschool onderdeel van is.  
Als er een activiteit georganiseerd wordt in onze buurt, zijn wij er met ons gezin als het 
even kan bij. En ook met de carnavalsoptocht en het bouwen van de wagen zijn we van 
de partij (vooral Edwin). Het is mooi om te zien dat in een dorp als Strijp zoveel leuke 
dingen worden georganiseerd, met hele mooie opkomsten. Ik hoop dat we de komende 
jaren weer heel veel mensen kunnen verwelkomen op onze activiteiten, dat we weer 
met een grote groep mee gaan doen aan de carnavalsoptocht en dat we weer een 
boerenbruiloft kunnen vieren.  
Wij dragen Strijp een heel warm hart toe en ik heb dan ook enorm veel zin om de 
komende jaren de taak van voorzitter op me te nemen. We hebben twee bijzondere 
jaren achter de rug, corona heeft ervoor gezorgd dat veel activiteiten niet door zijn 
gegaan en we meer aan huis gekluisterd waren dan we zouden willen. Laten we hopen 
dat het einde nu in zicht is en dat we de komende jaren samen weer heel veel leuke 
dingen kunnen gaan doen. Als jullie daar net zoveel zin in hebben als ik, dan gaat dat 
zeker goed komen! 
Tot ziens op de komende activiteiten. 
 
Rieky  
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Ingezonden stukken: 
 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
 
De afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van twee markante 
gildebroeders en ereleden van ons gilde. Op 18 februari kregen we het droevige bericht 
dat Max Farjon is overleden. Max groeide op in Amsterdam, maar kwam na zijn 
werkzame leven in de jaren ’80 in Leenderstrijp wonen. In 1985 werd hij als lid van ons 
gilde ingeboond. Vanaf die tijd zette hij zich op zijn eigen wijze in voor het gilde. En dat 
deed hij niet geheel onverdienstelijk. Hij kwam graag bij het gilde en raakte 
geïnteresseerd in de geschiedenis en gebruiken van ons gilde. Dit resulteerde in het 
boek: “Het Gilde St. Jan Baptista & Leenderstrijp, 350 jaar historie en gebruiken”. In dit 
boek werd naast de geschiedenis van ons gilde en Strijp, ook door hem schematisch de 
diverse vendelslagen van ons gilde beschreven. Tevens werd het boek voorzien van 
eigen illustraties, een andere hobby van hem. .Hij vervulde de functie van archivaris 
binnen ons gilde, een functie die hem op het lijf was geschreven. Hij stond het gilde 
graag met raad en daad bij. Zeker als er iets moest worden vormgegeven of een 
kunstzinnig oordeel nodig had. De twee glas in lood ramen in de St. Janskapel zijn 
gemaakt naar zijn ontwerp. En in het gildegebouw zijn de houten koningsschilden, 
waarop al de namen van onze koningen vermeld staan, ook gerealiseerd naar zijn idee.                                                                                   
Op 22 februari  is gildebroeder en erelid em.-pastoor Ad van Loon  overleden. Op 6 
december 1969 werd pastoor Van Loon geïnstalleerd als pastoor van de parochie St. 
Petrus’ Banden Leende. Vanaf die tijd was hij ook lid van ons gilde. Hij vervulde zijn 
ambt als pastoor met volle overgave en stond graag als een herder tussen zijn schapen. 
Niet zozeer op de voorgrond, maar liever bescheiden tussen de mensen. Altijd 
belangstellend en in voor een praatje, vaak aangevuld met zijn eigen welbekende 
humor. Als het gilde iets te vieren had was hij een graag geziene gast. Ieder jaar was hij 
aanwezig tijdens de viering van kermismaandag en op 24 juni tijdens de St. Jansviering 
bij de St. Janskapel. De gildefeesten en de kringdag die ons gilde organiseerden 
werden door hem bezocht. Als geestelijk adviseur stond hij het gilde ook graag met raad 
en daad bij.                                                                 
Met het overlijden van Max Farjon en Ad van Loon verliezen we niet alleen als gilde 
twee bijzondere mensen, maar ook voor Strijp hoorden ze geheel bij de gemeenschap.  
  
Nu de regelgeving vanwege het coronavirus zijn versoepeld kijken we ook weer hoopvol 
uit naar de komende gilde-aktiviteiten. De gildeleden van het St. Agathagilde uit Heeze 
zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor hun gildefeest op zondag 22 mei 
aanstaande. Naast de opening van hun nieuw gildelokaal zal ook de jeugdgildedag op 
deze dag plaatsvinden.  Maar ook in Riethoven wordt niet stil gezeten. Ook daar is het 
St. Annagilde druk met de organisatie voor de 78ste Kringgildedag. Deze zal 
plaatsvinden op tweede pinksterdag 6 juni aanstaande.  Beide aktiviteiten zijn zeker 
het bezoeken waard en ons gilde is altijd blij met extra supporters tijdens de wedstrijden. 
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                                                                                                                                             
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Nieuws uit de winkel 
 

De maand april staat helemaal in het teken van ‘ons’ 5-jarig bestaan! 
Vijf prachtige jaren waarin we hard hebben gewerkt, veel hebben 
beleefd en vooral ontzettend hebben genoten van de Strijpse 
hartelijkheid en gezelligheid.  

Nieuwe specialiteit 
Zondag 3 april trappen we af met een feestelijke middag. De zon is al besteld! We 
presenteren dan ook onze nieuwe specialiteit: de ‘Streejpse burger’. Gemaakt van 
heerlijk gekruid, gemengd gehakt naar een recept van onze slager. 

De Streejpse burger is de hele maand april verkrijgbaar als pakket, inclusief saus en 
verse broodjes van de bakker.  

Plantjesmarkt 
Binnenkort kunt u weer bij ons terecht voor mooie vaste tuinplanten en zomergoed van 
onze vaste kwekers. Heeft u speciale wensen of wilt u zeker niet misgrijpen? Geef uw 
wensen even door, wij kopen het met plezier voor u in. In het weekend van Moederdag 
(7 en 8 mei) hebben we extra veel keuze! 

Alle dagen open 
Het is lente! De eerste fietsers en wandelaars hebben zich al gemeld en binnenkort 
gaan ook de campings weer open. Net als andere jaren zijn we vanaf april 7 dagen  
per week geopend.  

We verheugen ons op een mooi seizoen met hopelijk lekker weer en de ouderwetse 
gezelligheid van kermis en buurtactiviteiten.  

Graag tot ziens bij Coop Sint Jan!  

 

School- en Winkelvereniging 
 
 

  
 

 

In de vorige Strieper kondigden wij de jaarvergadering aan van Sint Jan Coöperatieve 
Verbruiksvereniging U.A. (de winkelvereniging) én de Vereniging Vrienden van de Sint 
Janschool. Gezien de Coronamaatregelen hebben we deze moeten verplaatsen naar een 
latere datum. De jaarvergadering zal nu plaatsvinden op: 

maandag 9 mei 2022  
in brede school St.-Jan 

aanvang 19.30 uur 
Een persoonlijke uitnodiging met de te bespreken agendapunten volgt nog. Reserveer 
deze datum alvast in uw agenda zodat we u allen dan mogen ontmoeten. 
Graag tot dan! 
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Welzijn&Zorg Leenderstrijp 
 
Het prachtige weer van begin maart heeft er toe geleid dat de activiteiten Welzijn&Zorg 
weer van start zijn gegaan. Soms haperde het hier en daar nog vanwege de grote groep 
Strijpenaren die te kampen hadden met Corona. Hopelijk voor velen is het een milde 
vorm van besmetting geweest! In het weekend van 26 en 27 maart wordt de klok weer 
verzet.  

 
 
Deze gaat dan een uur vooruit. Vanaf dinsdagmiddag 29 maart om 14.00 uur en 19.00 
uur starten we weer met jeu de boulen en zeggen voorlopig het kaarten vaarwel. Het 
wandelen is begonnen en het koffiedrinken in de school kan ook weer.  
 
Eind maart is de mogelijkheid via Welzijn&Zorg een duofiets te huren. Wilt u graag 
fietsen, maar durft u niet meer alleen op de fiets? Dan is de duofiets misschien een 
goede oplossing voor u. Het is mogelijk om met een vrijwilliger van Leenderstrijp, familie 
of vriend een mooie fietstocht door Strijp en in de omgeving te maken. De duofiets heeft 
elektrische trapondersteuning en een gemakkelijke instap, omdat de zitting van de 
passagier kan worden gedraaid. De fiets kan ingesteld worden op wel of niet 
meetrappen. De eerste keer krijgt u vooraf uitleg en instructie van een vrijwilliger over 
het gebruik van de duofiets. Zo gaat u goed voorbereid op weg. Omdat u naast elkaar zit 
en niet achter elkaar wordt deze fiets ook wel side-by-side tandem genoemd. Hierdoor 
kunt u onderweg gemakkelijk met elkaar praten en samen genieten van de buitenlucht 
en de omgeving. 
 
De duofiets kunt u reserveren via W&Z Leenderstrijp. U kunt hiervoor bellen naar Elza 
Engelen, tel 06-10188607 of naar Jan Reiling tel: 06-42445282. Voor het gebruik van 
de fiets wordt een bijdrage in de onderhoudskosten gevraagd van € 5,- We hopen dat 
de duofiets veelvuldig gebruikt wordt. Het is niet wenselijk, dat u denkt een dag, ochtend 
of middag of avond met de fiets weg te gaan en er dan achter te komen dat de fiets al 
gereserveerd is. Het is daarom aan te raden vooraf te reserveren. 

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      
 
 
 
 
 
 

http://www.leenderstrijp.com/


 8 

Kun je reanimeren? Wordt dan burgerhulpverlener! 

 
Bij een reanimatie zijn liefst 5 burgerhulpverleners aanwezig, totdat de 2de ambulance 
gearriveerd is. De ambulancedienst kan onze hulp dus goed gebruiken.  
Door burgerhulpverlening overleeft het dubbele aantal mensen een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. Samen staan we sterk, dus als je kunt reanimeren, meld je dan aan.  
Je kan zelf kiezen hoe, wanneer en op welke tijden je beschikbaar bent om meldingen te 
ontvangen, in geval van een noodsituatie in Leenderstrijp. 
Je kunt uiteraard ook contact opnemen met EHBO vereniging Leende als je wil leren 
reanimeren. De gemeente biedt jaarlijks cursussen en herhalingscursussen aan.  
Voor vragen of hulp rondom aanmelden, instellen van je telefoon, de ‘Mijn HartslagNu’ 
app of alarm meldingen kun je contact opnemen met Susan Groenendal 06-12440754 

http://www.hartslagnu.nl/ 

 
Volgende Strieper: 
- Inzenddatum kopij: 28 mei 2022 

- Verschijningsdatum omstreeks: week 23 

 
 
Contact Buurtschap Strijp: 

Website: www.leenderstrijp.com 

E-mail: info@leenderstrijp.com 

Telefoon: Voorzitter: Rieky van der Kruis , tel. 06-46799376 

Vice-voorzitter: Anke van Laarhoven, tel. 06-13689258 
 

Postadres:      Strijperstraat 31A (5595 GA) Leende 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@leenderstrijp.com

