
Een bijzonder Brabants dorpje of stadje met een eigen 
charme, dat een bezoekje meer dan waard is. In de serie 
Brabant Beeld staat elk seizoen een andere plaats in de 
schijnwerpers. Dit keer: het pittoreske Leenderstrijp, dat 
deel uitmaakt van de gemeente Heeze-Leende.

Tekst en fotografie: Daphne-Doemges-Engelenzomer in Leenderstrijp betekent veel 

fietsers en wandelaars die op door-

tocht zijn naar de prachtige heide.  

De sfeer is verstild; alsof de tijd er heeft stilgestaan. 

Leenderstrijp, oftewel ‘Strijp’, bestaat uit schilder-

achtige langgevelboerderijen met beukenhagen, 

afgewisseld met doorkijkjes naar de omringende 

weilanden. In de 17de eeuw was het plaatsje heel 

welvarend, omdat er vermogende valkeniers- 

families woonden. Op de heide, die letterlijk om  

de hoek ligt, vingen ze valken die ze vervolgens 

africhtten. Er woonden ook verschillende handel-

drijvende families. Naast landbouw is er vandaag 

de dag vooral toerisme in Strijp, dat zo’n 550 

inwoners telt. De wandel- en fietsroutes zijn talrijk 

en afwisselend, en in het buurtschap zijn diverse 

kleine campings. Sint Jan neemt een bijzondere 

plaats in. Strijp beschouwt Sint Jan als haar 

patroonheilige. Niet alleen is er de basisschool  

St. Jan en de coöperatieve winkel St. Jan, ook het 

plaatselijke gilde heeft als patroonheilige St. Jan. 

En de St. Janskapel, die zeker een bezoekje waard  

is tijdens een fiets- of wandeltocht door Leender-

strijp. Dit kleine kapelletje is rond 1850 gebouwd. 

Op 24 juni, St. Jansdag, vindt er een openluchtmis 

plaats waarbij veel mensen hun ‘St. Janstros’ laten 

zegenen. Dit is een veldboeket dat uit een mix van 

bloemen bestaat. Vaak is dat St. Janskruid met 

korenbloem, margriet, koekoeksbloem, vergeet-

mij-nietje, gras, roos en viooltjes.  

Het boeket hangt naast de  

ingang van veel huizen ter  

bescherming van het huis  

en zijn bewoners. 

EEuwfEEst 

Dit jaar is het 

100 jaar geleden 

dat de school en 

winkel in 

Leenderstrijp 

met elkaar 

werden verbon-

den. Dit viert 

Strijp met een 

eeuwfeest en 

allerlei feestelijke 

activiteiten. 

Zoals een 

gezellige, 

nostalgische 

markt met 

streekproducten 

op zondag 12 

juni. 

Locatie: rondom 

de kruideniers-

winkel 

Strijp beschouwt Sint Jan 
als haar patroonheilige 

Groeten uit Leenderstrijp
Pittoresk dorpje aan de heide

Met de klok mee: De St. Janskapel. Boerenleven in Strijp. Aspergeveld in de avond- 

zon. In diverse 18de eeuwse boerderijen zie je dit hartje in de gevel, waarvan de 

betekenis verloren is gegaan. Typische Strijper achtertuin met houten hek. De 

langgevelboerderijen zijn met aandacht voor details gerestaureerd. Foto midden: 

zicht vanuit de St. Janskapel op de prachtige molen. 
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