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De STRIEPER 
 

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 
Jaargang 29 - Nummer 1 – Januari 2023 

 
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 12 Februari Carnavalsbal  

Zondag 19 Februari Carnavalsoptocht 

Vrijdag 17 Maart Jaarvergadering 

Zondag 2 April  Paaseieren zoeken 

Dinsdag 20 Juni Fietstocht kermis 

Zaterdag 24 September Burendag  

Oktober Najaarsactiviteit  

Zaterdag 16 December Jingle Bells  

 
  

https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2023/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
http://www.leenderstrijp.com/
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Beste wensen 
 
Namens Buurtschap Strijp willen wij iedereen een heel gelukkig en vooral een gezond 
2023 toe wensen. We hopen u allen weer te zien bij de activiteiten.  
 
Jingle Bells 
 
Zaterdag 17 December konden we weer de jaarlijkse Jingle Bells vieren. 
Wat was het een geslaagde avond op een mooi aangekleed pleintje met een grote 
kerstboom en de kerststal. 
Vele inwoners kwamen naar het pleintje om te genieten van de warme 
glühwein/chocolademelk met lekker hapjes en Benny van de hospes had gezorgd voor 
een lekker kopje tomatensoep. 
Tussen de kerstkraam en kerstboom stond een vuurkorf waaromheen het aangenaam 
warm was want het was een winterse temperatuur die avond. 
De kinderen konden marshmellows boven de vuurkorf roosteren. 
Het was een zeer geslaagd en gezellig samenzijn met veel Strijpenaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strijpse Vlag  
 
Graag willen wij u vragen om bij grotere activiteiten in Strijp met zijn alle de vlag uit te 
hangen voor een mooi straatbeeld tijdens de activiteit. Dit zal van te voren in de 
activiteiten app aangekondigd worden. Heb je nog geen Strijpse vlag maar wil je deze 
graag hebben! Voor € 20.- kun je deze kopen bij het winkeltje Coop St. Jan 
 
Carnaval 
 
Jullie doen toch ook mee….! 
 
Er wordt al volop gebouwd aan de carnavalswagen, mocht je zin hebben om te komen 
klussen ben je van harte welkom. Vanaf dinsdag 10 Januari wordt er op de dinsdag en 
woensdag vanaf 19.30 gebouwd in de schuur bij Hans Hulsen, hoogeindseweg 2B. 
 
Op zondag 19 Februari is de optocht en hopen we weer met een grote mooie groep mee 
te doen. In de brievenbus volgt nog een flyer waarmee je je kunt opgeven maar kun je 
niet wachten kan het ook via een berichtje aan: Maartje Staals 06-23373955. 
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Ingezonden stukken: 
 
Nieuws uit de winkel 
 
Team Coop Sint Jan wenst u veel geluk en gezondheid voor het 
nieuwe jaar. We hopen u opnieuw te verrassen met een mooi en 
divers winkelaanbod.  

Met de winkel kijken we terug op een hele fijne en drukke periode, 
waarin we voor heel veel lieve klanten een mooi kerstpakket hebben mogen maken. 
Heel fijn dat u aan ons gedacht heeft! Januari is meestal een vrij rustige maand, maar 
dat geeft ons de tijd om plannen uit te denken voor 2023. En dat zijn er weer heel wat. 
We gaan er een mooi jaar van maken!  

Nieuwe PIETSA-menukaart  
Op 1 februari starten we met een nieuwe Pietsa menukaart. Na 2½ jaar is het tijd voor 
nieuwe smaken en (helaas) ook nieuwe prijzen.  

Vers van de bakker 
Wist u dat u dagelijks vers brood, gebak en broodjes kunt bestellen voor de volgende 
dag? Als u voor 15 uur bestelt staat het de volgende dag vanaf 8.30 uur voor u klaar.  

Graag tot ziens bij Coop Sint Jan!  

 

Kernraad 
 
Beste inwoners van Leenderstrijp,  
 
Op maandag 16 januari nodigen we u van harte uit voor een informatie bijeenkomst van 
de kernraad Leenderstrijp in de Hospes vanaf 20:30 u.  
 
Binnen de gemeente spelen er op dit moment belangrijke beleidsmatige projecten waar 
de kernraad u graag van de hoogte wil brengen.  
 
Zo is de kernraad samen met dorpsraad Sterksel en dorpsraad Leende door de 
gemeente gevraagd mee te denken aan de Regionale Energie Transitie. U heeft daar 
een tijd geleden ook een enquête over ontvangen. We willen de huidige stand van 
zaken graag verder aan u toelichten. 
 
Ook op het gebied van de nieuwe Omgevingsvisie is de kernraad met de beide 
dorpsraden betrokken. We hebben gemerkt dat u dit ook erg bezighoudt en willen 
daarom de huidige stand van zaken rondom de Omgevingsvisie/Omgevingswet aan u 
verduidelijken.  
 
Tot dan! 
 
Kernraad Leenderstrijp 
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Welzijn & zorg Leenderstrijp 
 
Allereerst willen wij u het allerbeste toewensen voor het jaar 2023! Veel gezondheid, 
geluk en elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer en omgeving. Wat dat betreft kunt u 
altijd terecht bij de activiteiten die wij organiseren.  
Op 9 december heeft de klussendienst de kerststal weer opgebouwd. Het zorgde voor 
een mooi plaatje op het plein bij de winkel. Er was belangstelling van de pers voor de 
vrijwilligers van W&Z. Dit resulteerde in een mooi artikeltje in Middenstandsbelangen en 
op Heeze-Leende24 over de inzet van deze vrijwilligers.  
De kerstmaaltijd in d’n Herd van Streepj was ook dit jaar een groot succes. De 
kerstman hete iedereen welkom waarna men kon genieten van een heerlijke maaltijd! 
Vrijwilligers bedankt!! Mocht het zijn dat u een cadeautje zoekt, denk dan ook eens 
aan een cadeaubon voor een gezellige maaltijd in d’n Herd van Streejp. Deze 
cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij de coöp St. Jan.  
Iedere maandag vanaf 9.00 uur kunt u wandelen. Startpunt is bij de school waar daarna 
de koffie klaar staat. Heerlijk om zo de week te beginnen! 
De kaartmiddagen in de Ossenstal van de Riestenblik, op dinsdagmiddag van 14.00 
uur tot 17.00 uur aan de Paaldijk, zijn altijd gezellig. Nieuwe deelnemers blijven altijd 
welkom. Dit jaar hebben we een aantal vrijwilligers die willen invallen mochten we de 
vierde hand met rikken tekort komen. 
De boekenkast bij de winkel blijft goed bezocht evenals de leesclub. Nieuwe boeken 
blijven altijd welkom. 
Zodra het voorjaar wordt zal er ongetwijfeld weer meer gebruik gemaakt worden van de 
duofiets. Velen genieten van het buiten zijn ook al schijnt niet altijd de zon. De duofiets 
is een fijne aanvulling op de activiteiten. We zijn op zoek naar vrijwilligers die met 
dorpsgenoten willen fietsen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de dorpsondersteuners. 
 
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. 
 
Op 22 november heeft Anne-Marie de Beer uitleg gegevens over nieuwe 
verkeersregels. Ook bestaande verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld op rotondes en 
kruisingen in en in de omgeving van Leende kwamen aan de orde. Het is gebleken dat 
deze opfriscursus zeer nuttig was voor de aanwezigen. Anne-Marie bedankt!! 
 
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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School- en Winkelvereniging 
 
 

Op maandag 13 maart 2023 worden de jaarvergaderingen van St.-Jan Coöperatieve 
Verbruiksvereniging U.A. en de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool gehouden. 
Leden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Bent u nog geen lid, wordt dat 
dan vandaag nog, want daarmee draagt u eraan bij dat we in Strijp een school- en 
winkelvoorziening blijven houden. 
De leden en vrienden van de winkelvereniging zullen ook dit jaar, tegelijkertijd met de 
uitnodiging voor de jaarvergadering, weer een tegoedbon ontvangen, waarmee men tot 
31 december 2023 de unieke Coöp Sint Jan-boodschappentas kan vullen in de winkel.   
Ontvangt u geen tegoedbon dan bent u waarschijnlijk nog geen lid. Iedere Strijpenaar kan 
lid worden voor € 7,50 per jaar. Meldt je aan via bestuur@coop-sintjan.nl of vul het 
aanmeldingsformulier in de winkel.  
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.    
 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
 
 
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer begonnen, en wij willen als gilde alle inwoners 
van Leenderstrijp alle goeds voor 2023 toewensen. 
Inmiddels kijken we alweer vooruit naar het nieuwe gildeseizoen en we hebben voor 2023 
een mooi programma. Zo zullen we als gilde aanwezig zijn op de 79ste kringgildedag van 
Kring Kempenland welke georganiseerd wordt door het St. Catharina & St. Barbara gilde 
in Eersel.  Deze zal op zondag 4 juni plaatsvinden. Maar ook zullen we deelnemen aan 
de kringgildedag van kring Peelland. Deze wordt gehouden op zondag 9 juli en wordt 
georganiseerd door het Gilde St. Lambertus uit Someren-Eind. We hopen deze dagen 
Strijp te kunnen vertegenwoordigen met een mooie groep. En mocht je een van deze 
dagen willen bezoeken, supporters zijn dan weer van harte welkom om ons aan te 
moedigen. 

Maar we willen als gilde zondag 7 mei bij jullie aanbevelen. Op deze zondag nodigen we 
alle jeugdleden van onze kring uit om bij ons gilde deel te nemen aan een oefenwedstrijd, 
jeugdtoernooi. Zij kunnen dan aan een jury laten zien wat zij de afgelopen jaren hebben 
geleerd aan vendelen, trommen en bazuinblazen. Maar er zullen ook diverse andere 
aktiviteiten plaatsvinden waaraan ook de inwoners van Strijp kunnen deelnemen. 
Inmiddels is een werkgroep binnen ons gilde begonnen met de eerste voorbereidingen 
voor deze dag. Het beloofd een gezellige middag te worden en hopen dat u dan ook 
aanwezig kunt zijn. Verdere informatie zal  in een volgende Strieper worden vermeld.  

mailto:bestuur@coop-sintjan.nl
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Op zondag 30 oktober was het jaarlijkse varkenschieten. Voorafgaand aan deze dag is 
met de bonenpot rondgegaan in Strijp. Nadat de bonen geteld waren, bleken er 2453 
bonen in te zitten. Dit aantal bonen werd dit jaar precies geraden door Jasper van Ham 
en Henk Bax. 

Na loting ging de eerste prijs naar Jasper en de tweede prijs naar Henk. De verdere 
uitslag van de bonenpot zag er als volgt uit; 
3de prijs:  Henk bax     2452 
4de prijs: Frits en Ria van Meijl   2454 (na loting) 
5de prijs:  Sjaak en Wim van der Palen 2455 (na loting) 
6de prijs:  Pieter van Meijl    2455 (na loting) 
7de prijs:  Karel van Ansem   2450 (na loting) 
8ste prijs:  Anneke Hulsen    2450 (na loting) 
9de prijs:  Piet-Hein de Vries   2450 (na loting) 
10de prijs:  Teun van Mierlo    2450 (na loting) 
11de prijs:  Tonny van der Palen   2450 (na loting) 
 
We hopen dat de prijswinnaars hebben genoten van hun gewonnen vleespakket. 
Als gilde kunnen we bovenstaande aktiviteiten bij u aanbevelen om een keer te bezoeken 
en ons gilde aan te komen moedigen. Tevens bent u ook van harte welkom op De 
Schutsboom tijdens onze oefenavonden. 
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Nieuws van school St. Jan groep 7 en 8 
 

De kinderen van de basisschool in Strijp hebben een hele gezellige en leuke 
decembermaand achter de rug. Het begon al met Sinterklaas. Die kwam op 5 december 
op bezoek in een lesauto! Hij wilde namelijk graag zijn rijbewijs halen. De Pieten hebben 
hem hierbij heel goed geholpen (van de wal in de sloot, dat wel). De kinderen hebben 
Sint en Piet getrakteerd op mooie liedjes, dansjes, moppen, tekeningen, kunstjes enz. 
De jongste kinderen kregen een klein cadeautje van de Sint. De oudere kinderen 
hadden voor elkaar surprises gemaakt, met een gedicht erbij. De kinderen hebben 
genoten van deze dag!  
          

  
Al snel na het vertrek van de Sint kwam de kerstboom in de klas. Dat geeft al meteen 
sfeer en gezelligheid. Twee keer zijn we met alle kinderen van de school in de hal bij 
elkaar gekomen voor een adventsviering. Alle groepen hadden iets ingestudeerd. De 
kleuters een sterrendans, groep 3-4 een vrolijk kerstlied en gedichtjes, groep 5-6 een 
Engels kerstlied en de kinderen van groep 7-8 vertelden een verhaal en lazen gedichten 
voor. Het verhaal ‘Wasbeer en Otter vieren kerst’ liep als een rode draad door deze 
twee vieringen. Van dat verhaal hebben we geleerd dat het voor iedereen veel leuker en 
gezelliger is als je niet alleen aan jezelf denkt maar ook aan anderen.   
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De klap op de vuurpijl was de herdertjestocht.  
De kinderen van groep 7 en 8 speelde de hoofdrol in de Herdertjestocht, die als 
kerstviering werd gehouden. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 6 waren met hun 
ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om deze herdertjestocht te komen 
lopen. 
Vanaf 17.30 was men welkom op het schoolplein van de basisschool. Daar startte het 
kerstverhaal met een verteller en een soldaat uit het leger van Keizer Augustus. De 
soldaat liet de mensen weten ,dat iedereen naar zijn geboortedorp moest terugkeren om 
zich te laten registreren.  
In groepjes gingen de mensen verder om bij een volgende stop te zien en te horen dat 
Jozef en Maria, die ook op pad waren gegaan, geen plaats in de herberg konden 
vinden. Een herbergier wees hen de weg naar een stalletje buiten de stad. 
Op het plein bij de Coop St.Jan hingen de mensen een kerstbal met een persoonlijke 
kerstwens in de mooie kerstboom. Weer verder, lieten enkele leerlingen het verhaal 
zien, waar Jozef en Maria gingen slapen in het stalletje.  
Bij de volgende stop, waren de herders aan het waken. Er verscheen hun een engel die 
vertelde dat er een kind van God was geboren. Met een hele schaar engelen werd dit 
nieuws gevierd met een mooie dans. 
Bij het St. Janskapelletje waren drie wijzen, die een heldere ster zagen. Die ster wees 
hen de weg naar Bethlehem. Ze gingen op reis en namen goud, wierook en mirre mee. 
Bij de laatste stop stonden kinderen van de Schut die op hun trom de geboorte van 
Jezus aankondigden. Daar stonden Jozef en Maria met hun pasgeboren kindje dat in 
een kribje lag. 
Na deze prachtige wandeling konden de bezoekers in de school gezellig samenkomen 
onder het genot van een hapje en een drankje. Alle hapjes waren door enkele ouders 
van de school verzorgd. Ook werd de sfeer verhoogd door de mooie kerstmuziek van 
het Strijps Kapelleke dat op het podium stond te spelen.  
Het team van de school bedankt bij deze alle ouders en inwoners van Strijp, die deze 
mooie avond mogelijk hebben gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team St. Jan 
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Volgende Strieper: 
- Inzenddatum kopij: 17 Maart 2023 

- Verschijningsdatum omstreeks: week 13 

 
 
Contact Buurtschap Strijp: 

Website: www.leenderstrijp.com 

E-mail: info@Leenderstrijp.com 

Telefoon: Voorzitter: Rieky Maas , 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

