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De STRIEPER 
 

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 
Jaargang 28 - Nummer 3 – Juni 2022 

 
Voor u ligt de 3de  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 

 

Dinsdag 21 juni Fietstocht kermis 

Vrijdag 15 juli Zomeractiviteit 

Zaterdag 17 september Boerenbruiloft  

Oktober/November 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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Nieuwe inwoners 
 
- Sergé Bogaerts en Chantal Ruijgrok (Strijperstraat 55)  
 
Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier! 
 
Geboren 
 
Op 31 Mei is Ravi geboren. Zoon van Hans Schoone en Kristy de Ruijter,  broertje van 
Jill en Sven. Wij wensen ze veel geluk samen. 
 
Collecte Buurtschap Strijp  
 
Dit jaar hebben we de collecte weer langs de deuren kunnen houden maar ook digitaal 
hebben velen een bijdrage overgemaakt. Namens het bestuur van buurtschap Strijp 
willen we jullie hartelijk danken voor alle mooie bijdragen die we reeds hebben mogen 
ontvangen. Voor degene die nog graag een vrijwillige bijdrage willen overmaken kan dit 
naar rekening nummer: NL39RABO0127431551 t.n.v. Stichting Buurtschap Strijp met 
vermelding van uw naam en adres. 
 
Paaseieren zoeken 

 

Op zondag 10 april was de paashaas naar de Riestenblik gekomen waar hij druk bezig 
is geweest om de eieren te verstoppen in het bosje. Met bijna 50 kinderen in de 
aanhanger achter de tractor was het een spannende rit van de Riestenblik naar het 
bosje toe waarbij er geregeld werd vast gereden in het zand. De eieren lagen verstopt in 
verschillende vakken waarbij er ook 2 gouden eieren waren verstopt. Met veel 
enthousiasme gingen de kinderen zoeken en werden de gouden eieren gevonden door 
Lotte Akkermans en Luuk van Velthoven, hiermee hebben ze een ijsbon gewonnen die 
ze kunnen inleveren bij Coöp Sint Jan. 
Na terugkomst bij de Riestenblik kregen alle kinderen van de paashaas een zakje 
chocolade eieren. Het was een gezellige dag met prachtig weer en een goede opkomst.  
Voor meer foto`s: www.leenderstrijp.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

file:///C:/Users/Maart/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DSF7B0Q/www.leenderstrijp.com
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Fietstocht 

Buurtschap Strijp organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Sint Jan 
school de fietstocht op kermisdinsdag 21 juni 2022.  

• We vertrekken in groepjes tussen 10.30u. en 11.00u. vanaf de 

parkeerplaats achter de school. 

• Iedereen die mee fietst krijgt een consumptiebon aangeboden die tijdens 

de rustpauze ingeleverd kan worden voor een consumptie of een ijsje 

• De lengte van de totale fietstocht bedraagt ongeveer 25 kilometer.  

• Het vriendelijke verzoek om fietsende basisschool kinderen te begeleiden 

door een volwassene!  

• Bij de middagstop is er volop gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

• Bij terugkomst in Strijp staat er een frietwagen. 

• Alle deelnemende kinderen krijgen een friet/snackbonnetje. 

• Deelnemers die niet woonachtig zijn in Strijp en geen kinderen op de 

basisschool St-Jan hebben mogen meefietsen tegen een vergoeding van 

€5,- (incl. consumptie). 

• De fietstocht gaat altijd door ongeacht het weer. 

• Deelname aan de fietstocht is op eigen risico.  

Leuk als U meefietst. We hopen weer op een grote deelname. 
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Ingezonden stukken: 
 
                                                                                                                                         
Nieuws uit de winkel 
 
 

Binnenkort staat de KERMIS weer op het pleintje.  
Daar gaan we samen met jullie een heel mooi feest van maken! 

Openingstijden  
 
Zaterdag trappen we af met het wagenspel van KNAL (aanrader!).  

In het weekend zijn we gewoon geopend, maandag 20 en dinsdag 21 juni is de winkel  
’s ochtends gesloten. We zijn dan vanaf 13 uur open en de sluitingstijd hangt af van de 
drukte op de kermis.   
 

Lekkers  
Natuurlijk zorgen we dat we genoeg ijs op voorraad hebben. Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor heerlijke hartige snacks én Wilma bedenkt nog een leuke kermisactie. Meer 
informatie hierover te zijner tijd in de winkel.  
 

Vaderdag 
Natuurlijk vergeten we de vaders niet. Kom langs voor leuke en originele vaderdag 
cadeautjes. We hebben weer veel leuks ingekocht! 
 

Nieuwsbrief 
U heeft misschien al gemerkt dat onze nieuwsbrief niet meer stipt elke drie maanden in 
de brievenbus ligt. Dat staat even op een lager pitje zodat we meer tijd en energie 
overhouden voor andere zaken in de winkel.  

De volgende editie verschijnt waarschijnlijk na de zomer. Mocht er voor die tijd veel 
nieuws te melden zijn dan maken we een korte nieuwsflits die u in de winkel kunt 
ophalen. Loop gerust even vrijblijvend binnen! 

En natuurlijk posten we regelmatig berichten op Facebook en Instagram.  

Graag tot ziens bij Coop Sint Jan!  
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Welzijn en zorg                                                                                                

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 of u kunt reserveren via de 
website www.leenderstrijp.com. We hopen dat de duofiets 
veelvuldig gebruikt wordt. Inmiddels heeft onze klussendienst 
gezorgd voor een onderkomen voor de fiets. Achter de winkel 
is een mooi afdak door hen gemaakt. Financieel ondersteund 
door St.- Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging. 
 

Deelnemen aan Jeu de boules kan op dinsdagmiddag en 
dinsdagavond. U bent van harte welkom! 
 

Fijn dat de vrijwilligers van D’n Herd van Streejp weer van start 
zijn gegaan met het bereiden van een heerlijke maaltijd. Mede dank zij de asperges en 
eieren die geschonken waren. Heel hartelijk dank!! 
 

Het boekenkastje wordt weer druk bezocht in deze zomertijd. Mocht u nog boeken weg 
willen doen kunt u deze altijd bij ons achterlaten. Alvast dank! 
 

Welzijn&Zorg is, naast andere verenigingen van Leenderstrijp, ook dit jaar weer 
aangemeld voor Rabo clubsupport. Stemmen kunt u weer vanaf 5 september. Hopelijk 
draagt u ons ook dit jaar weer een warm hart toe door ook op ons te stemmen. 
 

In het najaar hebben wij de mogelijkheid een cursus Spaans te starten in Leenderstrijp. 
Mocht u belangstelling hebben kunt u zich melden bij de dorpsondersteuners. Bij 
voldoende belangstelling (4 tot 6 personen) zullen wij u persoonlijk nader informeren. 
 

Voor informatie over andere activiteiten 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.  

 

 

http://www.leenderstrijp.com/
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp. 
 
Nadat het twee jaar erg rustig is geweest vanwege de 
coronaperikelen, is momenteel het gildeseizoen in 
volle gang.  
Zondag 22 mei waren we te gast bij het St. 
Agathagilde in Heeze. Zij vieren dit jaar hun 600 jarig 
bestaan. Vanwege dit jubileum, en omdat zij hun 
nieuw gildegebouw openden werden we als gilden uit 
het district Oost door hen uitgenodigd voor deze 
feestelijke dag. Tevens vond deze dag de 
jeugdgildedag plaats. Het was voor onze jeugdleden een spannende dag, want na twee 
jaar van uitstel konden ze dan eindelijk voor het eerst deelnemen aan hun wedstrijden. 
Ondanks hun zenuwen konden ze tevreden terug kijken op een geslaagd toernooi. 
Samen behaalden ze een eerste prijs bij het groepstrommen. Individueel werd een 
eerste prijs behaald door Rosanne van Hooff en een tweede prijs voor Marlou Bax bij 
het trommen zonder ervaring. Maar ook voor het vendelen zonder ervaring werd een 
eerste prijs behaald door Marlou Bax en een tweede prijs voor Luca van Hooff.  
Een mooi resultaat en een goede voorbereiding voor aanstaande maandag 6 juni de 
kringgildedag. Op deze tweede pinksterdag zijn we te gast bij het St. Annagilde in 
Riethoven. We hopen met een mooie groep aanwezig te kunnen zijn zodat we daar een 
mooi visitekaartje voor Leenderstrijp neer kunnen zetten. Mocht je komen kijken, 
supporters zijn natuurlijk altijd welkom.                                                                 
Maandag 20 juni vieren we Strijp kermis. ’s-Morgens zullen we te voet afreizen voor de 
heilige mis in de St. Petrus Banden kerk te Leende. Later die dag zullen we met enkele 
tussenstops terugkomen naar Strijp. Na de broodmaaltijd bij De Hospes trekken we na 
de middag naar het schietterrein bij De Schutsboom. De middag staat in het teken van 
een onderlinge schietwedstrijd voor de eigen leden. Nieuwsgierig geworden, je bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
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Nieuws van school St. Jan groep 7 en 8 
 

Astronauten zien onze planeet aarde zoals niemand anders hem kan zien: vanuit de 
ruimte. Die ervaring is zo indrukwekkend! André Kuipers wil eigenlijk iedereen 
meenemen naar de ruimte om dit te zien. Astronaut wordt je niet zomaar. De kinderen 
weten dat er een lange training en voorbereiding aan vooraf gaat. Tijdens het project 
Spacebuzz hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 allerlei missies gehad: - 
teamnaam, motto en missiepatch bedenken. -astronautentest zoals het eten op de kop, 
maken van een capsule, werken met handschoen aan etc. -maken van een planetarium, 
verdieping over ons zonnestelsel. - lanceren van een waterraket - leren over 

verschillende satellieten 🛰 - eindexamen… Het eindexamen hebben ze gehaald en 

daarom was het vandaag zo ver: de Spacebuzz kwam naar Leenderstrijp!! Aan boord 
mochten de kinderen van groep 7 en 8 een ruimtereis maken, net als echte astronauten. 
Het was een ervaring om nooit te vergeten. Ze zijn anders gaan kijken naar onze 

prachtige planeet! 🌍 De groepen 1 t/m 6 mochten ook nog even gaan kijken naar de 

prachtige spaceshuttle. Zij willen straks ook heel graag op missie wanneer ze in groep 7 
of 8 zitten  Deze ene aarde is alles wat we hebben. Daar moeten we met z’n allen 
ongelooflijk zuinig op zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende Strieper: 
- Inzenddatum kopij: 26 September 2022 

- Verschijningsdatum omstreeks: week 40 

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

