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De STRIEPER 
 

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 
Jaargang 28 - Nummer 4 – Oktober 2022 

 
Voor u ligt de 4de  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 

 

Oktober Najaarsactiviteit          Geannuleerd 

Zaterdag 17 december Jingle Bells  

 
Hopelijk tot ziens op onze activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2022/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
http://www.leenderstrijp.com/
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Nieuwe inwoners 
 
Wij zijn Floris en Jitske, sinds 15 Juli wonen wij in Leenderstrijp op de  
Hoogeindseweg 2.  
Naast ons werk in de techniek, zijn we met volle energie begonnen aan de klussen op 
het terrein en in het huis. Begin volgend jaar komen ook onze Nederlandse Trekpaarden 
Anne en Jitske. Zelf ben ik veel bezig met de paarden en rij graag dressuur en ook 
aangespannen. Floris heeft als passie techniek een IT, ook willen we kleinschalige 
agrarische activiteiten gaan ontwikkelen. We hopen iedereen beter te leren kennen op 
toekomstige buurtactiviteiten, of kom gezellig een keer op de koffie! 
 
Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier! 
 
Boerenbruiloft 
 
Na 7 jaar heeft er weer een boerenbruiloft plaats mogen vinden in Leenderstrijp. 
Vanaf het pleintje zijn we Hendrik en Marlies op gaan halen onder begeleiding van het 
Gilde St. jan Baptista, paard en wagen, enkele huifkarren met belangstellenden. 
Weer terug bij het pleintje hebben we genoten van enkele nummers die gespeeld zijn 
door het Strijps Kapelleke. Hendrik en Marlies mochten genieten van een mooie 
vendelhulde. 
In de tent zijn Hendrik en Marlies in de onecht aan elkaar verbonden door onze 
“Burgemeester” Johan van Asten en “Pastoor” J. van Meijl, ook de getuige Barry van der 
Palen en Margo Kuijpers waren aanwezig. 
Eenmaal na het officiële gedeelte heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om het 
bruidspaar te feliciteren. Zo was er koffie, thee en cake en later op de avond kon 
iedereen genieten van een heerlijk stuk krentenbrood of roggebrood met zult. We 
hebben nog lang gefeest in onze “feestzaal” 
Wat is dit een mooie dag geweest waarin weer goed te zien was waar een klein dorp 
groot in kan zijn. De vele handen die gezorgd hebben dat deze dag zo mooi verlopen is. 
Wij willen dan via deze weg nogmaals alle mensen bedanken die een steentje hebben 
bijgedragen. 
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Ingezonden stukken: 
 
                                                                                                                                         
Nieuws uit de winkel 
 
 

Openingstijden  
Vanaf 1 oktober gaan onze ‘winterse’ openingstijden weer in. We zijn dan 
open van dinsdag tot en met zaterdag. Op zondag en maandag zijn we gesloten.  

Nieuw: hartige woensdag 
Voor PIETSA kunt u het hele jaar door op zaterdag bij ons terecht. Op woensdag 
bakken we voortaan hartige broodjes, zoals saucijzenbroodjes, frikadelbroodjes, 
worstenbroodjes en broodjes gemak.  

Vergeet uw tegoedbon niet! 
Alle leden/vrienden van de winkelvereniging kregen afgelopen voorjaar hun jaarlijkse 
tegoedbon in de bus. Tegen inlevering hiervan ontvangt u een soep en spaghettipakket. 
De bon is geldig tot 31 december. Vergeet deze niet in te leveren!   

Kerstpakketten 
Toen de mussen nog van het dak vielen, noteerden wij de eerste order voor 
kerstpakketten. Heel fijn dat u ons alweer weet te vinden! Achter de schermen zijn we al 
druk met inkopen. Heeft u vragen over kerstpakketten? Kom gerust eens langs voor 
meer informatie. 

Graag tot ziens bij Coöp Sint Jan!  

 

Welzijn en zorg                                                                                                
 

Al onze activiteiten zijn weer van start gegaan. Hopelijk blijft dit ook zo in de 
wintermaanden. Het gezellige samenzijn werd gemist. Vooral de maandelijkse 
bijeenkomst in D’n Herd van Streejp. De vrijwilligers hebben in september weer een 
heerlijke maaltijd geserveerd. Met dank aan Den Hospes die de soep heeft gesponsord! 
Iedere maandag vanaf 9.00 uur wordt gewandeld vanuit de school. Daarna is er tijd 
voor koffie. Heerlijk om zo de week te beginnen! 
Deze zomer was het geweldig om in de avonduurtjes te Jeu de Boulen. ‘s Middags was 
het soms te heet als de temperaturen tot boven de dertig graden stegen. Eind oktober bij 
het verzetten van de klok naar wintertijd zullen we proberen voldoende personen bij elkaar 
te krijgen voor het kaarten. Ook dit jaar zijn we weer van harte welkom in de Ossenstal 
van de Riestenblik, elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Naast rikken, wordt 
er ook getoept of een ander spel als daar belangstelling voor is. Komt u gerust eens 
meespelen! Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
De oproep voor nieuwe boeken, als aanvulling voor de boekenkast, leverde vele boeken 
op. Hartelijk dank daarvoor.  
Van de duofiets is veel gebruik gemaakt. Velen hebben genoten van een fietstocht met 
familie of vrienden.  
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Het Digi Café Leenderstrijp is een informatiepunt waar u terecht kunt met vragen over 
uw smartphone of tablet. Het is iedere laatste vrijdagmiddag open van 14:00 uur tot 
15:30 uur in “t Bruukske. 
 
Indien mogelijk zal in de tweede helft van november een informatieavond gegeven 
worden. Een en ander zit in de planning daarvoor. U wordt daar voor persoonlijk 
uitgenodigd. 
 
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      
 

Nieuws van basisschool Sint Jan 
 

De school is weer begonnen!                                                          
Op 5 september was het dan zover, de start van het 
schooljaar 2022-2023. Maar op het schoolplein 
aangekomen bleek dat geen enkele leerkracht de 
schoolsleutel bij zich had. Juf Lianne en juf Janine hadden 
de verkeerde sleutel bij zich. Juf Leontine, meester Tim en 
Meester Jens waren de sleutel vergeten, die lag nog thuis. 
Juf Daphne had nog geen sleutel en juf Miriam was haar 
hele sleutelbos kwijt. Goede raad was duur…. Plotseling zag een van de leerlingen dat 
op de bovenverdieping van de school al licht brandde. Na hèèl hard roepen, verscheen 
meester Màri op het balkon. Wat denk je, hij was al aan het werk gegaan op zijn kantoor 
en had van alle problemen buiten niets meegekregen. Gelukkig was de zaak toen snel 
opgelost en konden we de kinderen in hun nieuwe groep welkom heten.  
Kinderboekenweek 
Van 5 t/m 16 oktober is het weer kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Gi-ga-groen; 
over dier en natuur. Op school wordt hier veel aandacht aan besteed. We openen de 
kinderboekenweek met een spetterende show, ‘the masked-reader’. We kunnen hier 
echter niet meer over vertellen omdat het voor de kinderen nog een verrassing is. 
Tijdens de kinderboekenweek wordt er op school nog meer aandacht aan lezen en aan 
boeken besteed dan normaal. Passend bij het thema ’Gi-ga-groen’, hebben we in deze 
periode voor alle groepen ook een activiteit in de natuur gepland, met hulp 
van onze natuurouders.  
Zwerfboeken 
Wist u trouwens dat u op school volwassen- en kinderboeken kunt lenen uit 
de zwerfboekenkast? Volwassen boeken zijn er in veel verschillende genres 
en de kinderboeken zijn er op elk niveau, van groep 1 t/m 8. U mag de 
boeken lenen zonder pasje en u hoeft ook niet te melden dat u een boek 
meeneemt. Het is wel fijn als de boeken terugkomen, dan kunnen ze weer 
verder zwerven naar en volgende lezer...... 
 

 

http://www.leenderstrijp.com/


 5 

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp. 
 

Als gilde kunnen we terug kijken op een mooie zomer. De 

zomervakantie beginnen we altijd met de schietwedstrijd voor 
onze jeugdleden. Zij kunnen dan schieten voor het pastoor De 
Vries wisselschild. Het was een spannende wedstrijd waarbij 
de laatste schutters konden laten zien dat ze ook een kleine 
splinter kunnen raken. Het was uiteindelijk Marlou Bax die 
met het 45ste schot het laatste restje van de vogel naar 
beneden schoot.  
Op vrijdagavond 23 september hebben we de zomer ook weer 

feestelijk afgesloten en zijn we weer begonnen aan het nieuw oefenseizoen. Nadat we 
eindelijk een nieuwe groepsfoto van ons gilde voor De Schutsboom hebben gemaakt, 
werden we verrast met een bezoek van burgemeester Paul Verhoeven. Hij kwam een 
bezoek brengen aan ons gilde om te kijken hoe het met de verenigingen binnen de 
gemeente gaat na de coronaperiode. Maar ook had hij nog een extra verrassing voor 
ere-lid Lenie Bax-van der Aa. Zij werd onderscheiden als lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Voor ons gilde heeft zij ruim 40 jaar het onderhoud van onze uniformen voor 
haar rekening genomen. Dit waren vele uren naai- en verstelwerk. Het ontwerp voor de 
uniformen van onze jeugd is van haar hand. Een werk wat niet direct zichtbaar is, maar 
ze heeft al die jaren gezorgd dat we allemaal piekfijn erbij liepen en zo Leenderstrijp 
mooi konden presenteren. En als u dacht dat ze het daar al druk genoeg mee had. Nee 
hoor. Ze ontwierp en maakte ook pakken voor De Rooie Hoek, een bouwgroep van de 
Brabantse dag in Heeze. Ze heeft voor De 
Moezevangers van ‘t Laar complete pakken gemaakt 
voor de gehele jeugd raad van elf en hun ouders toen 
haar kleinzoon daar jeugdprins was. Maar zelfs ook 
voor de burgemeester en wethouders heeft ze uren 
achter haar naaimachine doorgebracht. En voor deze 
gelegenheid had de burgemeester dan ook een 
stropdas omgedaan die Lenie voor hem gemaakt heeft. 
En al dit werk op vrijwillige basis. Voor Lenie was het 
niet meer dan een uit de hand gelopen hobby. Hoewel 
Lenie niet graag op de voorgrond staat, heeft ze de 
23ste genoten van een mooie feestelijke avond. En 
Lenie, bedankt voor je fantastische werk!!! 

 
Op zondag 30 oktober as. wordt het jaarlijkse varkenschieten  gehouden op ons 
schietterrein. Een mooie manier om opnieuw kennis te maken met ons gilde. Want 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 plaatsvinden. 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 dit jaar in de 
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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 30 oktober. 

 
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. 

Vandaar dat er op zondag 6 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 6 november 
Locatie, Kaetsveld Leenderstrijp 
Aanvang om 16:00 tot ongeveer 18.00 uur 

Salut a Saint Hubert 
Johan Wijnen 
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Volgende Strieper: 
- Inzenddatum kopij: 2 Januari 2023 

- Verschijningsdatum omstreeks: week 2 

 
 
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

