


Van het concert des levens 
krijgt niemand een program. 

Jan Strik 
echtgenoot van 

Ria Strik-Hendriks 
geboren 06-09-38 te Lennisheuvel 

overleden 24-08-99 te Lennisheuvel 

Jan is zijn hele leven zeer actief geweest. 
Vooral voor zijn gezin, familie, Lennisheuvel en zijn 
Fanfare St. Arnoldus stond hij altijd klaar. 

Lennisheuvel was altijd "zijn dorpje". Hij was dan ook 
altijd bezig met het welzijn van Lennisheuvel. 
Ook is hij jarenlang, samen met Ria, beheerder van 
Gemeenschapshuis "Orion" geweest. Via de gemeen
teraad en het CDA heeft hij veel weten te bereiken en 
Jan had daar zo zijn eigen manier voor. Bijna alles 
wat hij deed , deed hij voor "de gemeenschap". 
Door velen werd hij dan ook gezien als burgervader 
van Lennisheuvel. Voor die verdienste heeft hij dit jaar 
nog een lintje gekregen, waar hij bijzonder trots op was. 

Alle verenigingen in Lennisheuvel stonden hem na 
aan het hart. Een speciaal plekje had hij voor Fanfare 
St. Arnoldus, waarvan hij jarenlang voorzitter is ge
weest. Jan was bijzonder trots op zijn Arnoldus en 
raakte hierover nooit uitgepraat. Vooral de jeugd vond 
hij zeer belangrijk. Zijn enthousiasme voor de muziek 
bracht hij over op zijn gezin. 

Ook zijn werk is altijd zeer boeiend geweest. Hij is in 
Lennisheuvel begonnen als melkboer en heeft daar 
later samen met zijn vrouw een kruidenierswinkel ge
had. Nadien is Jan bij de keuringsdienst gaan werken, 
maar door lichamelijke klachten heeft hij moeten stop
pen. Om nog wat om handen te hebben begon hij een 
catering-bedrijfje waar vele Lennisheuvelnaren goede 
herinneringen aan hebben. 

Jan woonde graag in Lennisheuvel. Vele jaren woonde 
hij met zijn gezin en familie in de Mijlstraat. 
Onlangs verhuisden hij en Ria naar een nieuw huisje 
in Lennisheuvel , waar zij het goed naar hun zin had
den. Dicht bij de kinderen en kleinkinderen. 

Op Jan kon je vertrouwen. Hij was recht door zee en 
sociaal bewogen. Kortom een fijn mens. 
Wij herinneren hem als een actieve, haastige en voor
al positieve man die altijd aan de toekomst dacht van 
zijn gezin, familie , fanfare en Lennisheuvel, maar die 
weinig tijd nam voor zichzelf. 

Voor uw oprechte belangstelling willen wij U hartelijk 
danken. 

Ria Strik-Hendriks 
Kinderen en kleinkinderen. 

Lennisheuvel, 28 augustus 1999 


