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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 23 - Nummer 2 - Maart 2017 

 
Voor u ligt de 2e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige 
informatie en data.   
Voor meer informatie over het Buurtschap, de verschillende verenigingen of de 
uitgebreide activiteitenkalender kunt u altijd een kijkje nemen op  

www.leenderstrijp.com 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Carnaval 
 
Zondag 19 februari Carnavalsmiddag   
In café de Hospes hebben we dit jaar weer een Carnavalsmiddag gehouden voor groot 
en klein. Wel 20 kinderen hebben met dans, playback en tonproaten meegedaan aan 
de  Strijpse Talentenjacht! De Prins en zijn gevolg kwamen ook weer langs. Voor de 
hongerigen onder ons was er de bekende frietkraam. Iedereen heeft zich prima 
vermaakt deze middag!   

http://www.leenderstrijp.com/
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Carnavalsoptocht  
Na weken lang met veel plezier geplakt, geschilderd en gebouwd te hebben bij Hans 
Hulsen was het zondag 26 februari weer zover, de grote carnavalsoptocht in Leende! 
Met een prachtige en enthousiaste loopgroep van 55 kleine en grote appers en rappers 
en een heuse Amerikaanse longrider was ons buurtschap vertegenwoordigd met de leus 

"Houw us up meej da ge-app, Tied vur de carnavalsrap”  
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind en het was een fantastische middag. 
Strijp mocht gezien worden; we ontvingen de 3e prijs. Iedereen nogmaals ontzettend 
bedankt, want zonder de inzet van zoveel vrijwilligers kunnen we dit nooit realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whatsapp: Activiteiten Strijp 
Om maar meteen aan te sluiten bij het app- thema van carnaval: 
Gelukkig sluiten steeds meer mensen zich aan bij onze groeps-app: “Activiteiten Strijp”,  
waarmee sociale activiteiten in Leenderstrijp snel aangekondigd en verspreid kunnen 
worden. Een kleine 100 mensen zitten al in deze app-groep. 
Wilt U ook deelnemen in deze activiteiten app, stuur dan een berichtje naar  
Anja van Asten : 06-12298454.  
Welkom ! 
 
Jaarvergadering 
Vrijdag 24 maart houdt Buurtschap Strijp de jaarvergadering in de Hospes. 
De agenda van deze vergadering vindt U als extra bijlage bij deze Strieper. 
Na de vergadering is er alle tijd om weer eens gezellig bij te buurten. 
We hopen op een grote opkomst. 
Leuk als U er ook bij bent !! 
 
Paaseieren zoeken 
Zondagochtend 9 april om half 11 komt de Paashaas in Leenderstrijp om de 
paaseieren te verstoppen. We hopen dat weer heel veel kinderen komen helpen met 
zoeken en dat ze samen met de levende paashaas en  hun ouders er bij de Riestenblik 
weer een leuke en lekkere buurtactiviteit van maken. 
De uitnodiging voor het Paaseieren zoeken,  zit als extra bijlage bij deze Strieper. 
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Ingezonden stukken: 
 
Strijps Kapelleke 

 
Zilveren jubileum Strijps kapelleke 
Op 28 mei is het 25 jaar geleden dat "het Strijps kapelleke" werd opgericht. 
We vieren dit met medewerking van het koor "This Generation" . 
THIS GENERATION is een bekend modern koor uit Geldrop. 
Met zo’n 50 leden begeleid door een volledige band is het koor een graag geziene gast 
bij zeer uiteenlopende activiteiten. 
Het repertoire is zeer uitgebreid, we zijn dan ook blij dat ze bij ons willen optreden. 
Ook de Leendse kapel SAMBUCA zal ons hun muzikale klanken laten horen. 
De naam staat voor Samenspel Bevordert Uw Capaciteit en is opgericht in 1993. 
Het blaasorkest heeft zo'n 31 leden en met hun repertoire van goed in het gehoor 
liggende nummers zullen zij ons aangenaam verrassen. 
Het verdere  programma zit boordevol met verschillende lokale talenten die we de 
volgende Strieper aan u zullen voorstellen. 
De muziek staat centraal deze middag en we hopen dan ook jullie allemaal te zien, dus: 

Hou hem vrij, de 28ste mei! 

WhatsApp Buurtpreventie 

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, 
politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals 
vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Een WhatsApp is 
een applicatie of toepassing die u kunt downloaden op uw smartphone. In de WhatsApp 
kunt U met de groeps- chat functie meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen 
wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of indien U deel uit maakt van zo’n groep. 
WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers 
kunnen met Whatsapp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Het 
grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar 
eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot 
zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de 
buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen op straat surveilleerden. Iemand kan heel snel 
een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto’s meesturen. De 
buurtpreventieapp Leenderstrijp, waarin momenteel 116 deelnemers actief zijn, is een 
iniatief vanuit de Kernraad Leenderstrijp. Wilt u deelnemen in de buurtpreventieapp 
stuur dan uw naam en telefoonnummer naar Lenny Kummeling 06-23833444. 
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Welzijn & Zorg Leenderstrijp 
 
RABO CLUBKAS CAMPAGNE           
Ook dit jaar mag de stichting Welzijn&Zorg Leenderstrijp deelnemen aan de actie Rabo 
Clubkas Campagne (Voorheen: Steuntje in de Rug). Het zou geweldig zijn als alle 
inwoners een stem op onze stichting uitbrengt. Daarmee kunt u de activiteiten 
ondersteunen die wij organiseren om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten 
wonen. Elke stem telt!! 
Alle leden van Rabobank Dommelstreek, kunnen tot van 6 tot 30 april via de website 
www.mijnbankenik.nl/dommelstreek 5 stemmen uitbrengen op uw favoriete clubs. Met 
deze stem geeft u steeds een waarde van €4,-. U kunt maximaal 2 x op dezelfde club 
stemmen 
Ga dus inloggen op: www.mijnbankenik.nl/dommelstreek 
En gebruik de per mail of brief toegezonden stemcode 
( als u lid bent van de Rabobank Dommelstreek).  Alvast dank!! 
Informatieavond 
In het voorjaar zal een informatieavond plaatsvinden in ’t Bruukske. Momenteel zijn 
we bezig met het uitnodigen van een uitvaartverzorger die ons wat kan vertellen 
over de mogelijkheden die er zijn en hoe wij wensen m.b.t. dit onderwerp kenbaar 
kunnen maken. 

 

Dorpsondersteuning 
Voor informatie en/of het regelen van ondersteuning neem contact op met de 
dorpsondersteuners Truus Joppen of Gonnie Joppen  bereikbaar op 
telefoonnummer 06-44622729. 
Nadere informatie over de Minibieb, D’n Herd van Streejp, Wandelclub, 
Beweegactiviteiten, Klussendienst, Informatiebijeenkomsten is te vinden op 
www.leenderstrijp.com 

 

  
 

School & Winkel 
 
Samen bereik je méér dan alleen: een nieuw speeltoestel voor onze school..  
Voor het zesde jaar op rij heeft Rabobank Dommelstreek haar actie “Steuntje in de rug”  
(Rabo Clubkas Campagne) bekendgemaakt. Een deel van haar winst, het coöperatief  
dividend, wordt gedoneerd als extra ondersteuning van het lokale verenigingsleven.  
Rabobank-leden beslissen hoe het totale bedrag (dit jaar 70.000 euro) mag worden  
verdeeld. Van 6 tot en met 30 april mogen de leden vijf stemmen uitbrengen op de 
verenigingen die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen 
de leden welk bedrag de verenigingen ontvangen. 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de St.-Jansschool heeft de Ouderraad van 
onze school opgegeven om mee te mogen doen aan deze actie. Zo proberen wij de 
school te helpen om een droom waar te maken: een uitdagend speeltoestel voor de 
kinderen van álle leeftijden op de speelplaats. Een veilig speeltoestel kost veel geld, dus 
alle bijdragen zijn daarvoor erg welkom! 
Daarom willen wij u het volgende vragen: bent u lid van de Rabobank Dommelstreek? 
Wilt u dan deze actie steunen door uw stem uit te brengen op onze vereniging?  
U kunt stemmen van 6 tot en met 30 april a.s. Namens de kinderen van de Brede 
School St.-Jan: heel hartelijk bedankt!  

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=51de2bd1-899a-4169-ba51-d16288f169c7&e=7f017e3d-6fc6-47ad-8b34-0895fbefebdf
http://www.leenderstrijp.com/
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Op 2 april a.s. heropenen wij onze winkel: daar steken we de vlag voor uit!!  
Er wordt op dit moment met veel Strijper vrijwilligers en andere vakmensen 
heel hard gewerkt om aan onze winkel veel noodzakelijk onderhoud te doen  
zodat Wilma op 2 april a.s. haar nieuwe, frisse kruidenierswinkel kan openen. 
In de tussentijd helpen we onze vaste klanten met een bezorgservice  
(denkt u aan het inleveren van het bestelformulier?), maar over iets meer dan drie 
weken kan er ook weer op Strijp gewinkeld worden! Een nieuwe winkel, een feestelijk 
moment in onze 101-jarige geschiedenis: steekt u daar mèt ons op 2 april uw Strijpse 
vlag voor uit?  
We verheugen ons erop u allemaal weer te zien, bij Wilma in de winkel! 
 
Werkgroep verkeer 
 
Verkeersbesluit Strijperpad: afsluiting Strijperpad voor gemotoriseerd verkeer.  
Op 20 februari is het besluit gepubliceerd omtrent de afsluiting van het zandpad 
Strijperpad voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. 
Het verzoek tot afsluiting is ingediend door Staatsbosbeheer, in ruil voor 
medefinanciering van de verbreding van het naastgelegen fietspad.  
In gesprekken door de Kernraad en ZLTO met Gemeente en Staatsbosbeheer zijn 
partijen niet op één lijn gekomen, waardoor uiteindelijk de gemeente de knoop heeft 
doorgehakt en tot het voornoemde verkeersbesluit is gekomen.  
Het is de bedoeling dat het zandpad afgesloten wordt door middel van een slagboom 
met slot (hiervoor zal de reeds aanwezige slagboom nabij het kantoor van 
Staatsbosbeheer gebruikt worden), waardoor doorgaand (sluip) verkeer geweerd wordt. 
Behalve Staatsbosbeheer krijgen hulpdiensten en agrariërs die voor hun bedrijfsvoering 
veelvuldig gebruik moeten maken van het zandpad de beschikking over een sleutel van 
de slagboom. 
Welke agrariërs in aanmerking komen voor een sleutel wordt jaarlijks vastgesteld.   
Het volledige besluit is te raadplegen op de gemeentewebsite via: http://www.heeze-
leende.nl/wat-speelt-er/bekendmakingen_3961/item/strijperpad-leende_64180.html.  
U ziet dan ook het pdf-bestand met de inhoud van het verkeersbesluit en informatie over 
de bezwaarprocedure. Een bezwaar moet binnen 6 weken na publicatie ingediend 
worden. Publicatiedatum is 20 februari, dus de uiterste datum om een bezwaar in te 
dienen is 31 maart 2017.  
Als Kernraad/ werkgroep Verkeer dienen we géén bezwaar in.  
Tijdens de openbare Kernraadvergadering in mei vorig jaar, bleken er ook voorstanders 
te zijn van de sluiting. Aangezien we iedereen in Strijp vertegenwoordigen, kunnen we 
dus geen standpunt innemen. ZLTO dient wel een bezwaar in, dat ter ondertekening 
aan haar leden zal worden aangeboden.  
 
 
 
Kleine ergernissen wegen, fietspaden, voetpaden en bermen 
Ook dit jaar stelt de gemeente Heeze-Leende weer geld beschikbaar voor het oplossen 
van kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen. Met enige 
regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte.  

http://www.heeze-leende.nl/wat-speelt-er/bekendmakingen_3961/item/strijperpad-leende_64180.html
http://www.heeze-leende.nl/wat-speelt-er/bekendmakingen_3961/item/strijperpad-leende_64180.html
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De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder 
urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in 
het onderhoudsplan van de gemeente. Echter voor een aantal inwoners leveren deze 
laatste, ‘minder urgente’ meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de 
gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2017 
opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan 
wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over 
herinrichtingen of een nieuwe aanleg.De gemeente heeft ons gevraagd om deze kleine 
ergernissen te inventariseren en de inventarisatielijst uiterlijk 22 maart 2017 bij de 
gemeente in te dienen. Heeft u een punt voor deze lijst: stuur dit dan naar 
infra@leenderstrijp.com .   
 
30 km klikosticker-actie 
In Strijp wordt veel harder gereden dan de toegestane 30 km/u.  
Helpt u mee om daaraan iets te doen? 
Wij hebben samen met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente een leuke en 
positieve actie bedacht:   

De 30-km klikosticker-actie 
Hoe kunt u meehelpen? Heel eenvoudig: binnenkort komen wij bij alle bewoners van de 
Strijperstraat en de Strijperdijk, die in de 30 km zone wonen, vragen of ze twee 30-km 
stickers willen plakken op de blauwe papiercontainer. Als op elke ophaaldag alle kliko’s 
langs de weg staan is het overduidelijk dat we in een 30-km zone wonen. De kracht van 
de 30-km stickeractie zit ‘m erin dat de stickers niet altijd zichtbaar zijn, daardoor went 
het niet en blijven ze de aandacht trekken wanneer ineens de hele straat vol staat met 
30-km borden.  
Met vriendelijke groet, Werkgroep Verkeer 
Wil van der Kruis, Frans Simkens, Bart van den Broek, Marjolein Arps 
 
Agenda Buurtschap Strijp 
 

24 Maart ‘17 Jaarvergadering buurtschap Strijp: zie uitnodiging/agenda 

9 April ‘17 Paaseieren zoeken bij De Riestenblik: zie uitnodiging 

 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  
Buurtschap Strijp: 
Website:   www.leenderstrijp.com 
E-mail:  info@Leenderstrijp.com 
Telefoon:  Voorzitter: Maartje Verhoeven, tel. 06-52031030 

Vice-voorzitter: Frank Verduijn, tel. 06-10214718 
Postadres:  Secr. Buurtschap Strijp: Anja van Asten  

Strijperstraat 19, 5595 GA Leende 

 

Deze Strieper werd mogelijk gemaakt met behulp van ATD-Machinery. 
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