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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 23 - Nummer 6 –december 2017
Voor u ligt de 6e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige
informatie en data.
Dit is de eerste keer dat de Strieper per e-mail (digitaal) verzonden wordt. Alleen
op verzoek wordt de Strieper nog op papier thuis afgeleverd.
Degenen die nog geen keuze gemaakt hebben kunnen alsnog hun voorkeur en
naam en adres (laten) doorgeven aan info@leenderstrijp.com of gewoon met een
briefje in de bus bij Maartje Engelen, Strijperstaat 47.
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!
Agenda Buurtschap Strijp 2017-2018
Za 16 december 2017

Kerstviering “Jingle Bells in
Leenderstrijp”

Zo 4 februari 2018

Carnavalsmiddag bij Café de Hospes

Zo 11 februari 2018

Carnavalsoptocht Leende

Ma 12 februari 2018

Jeugdoptocht Leende

Graag tot ziens op onze activiteiten!

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

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:
Strijperstraat 47 (5595 GB) Leende (tijdelijk secretariaat)
Aftreden bestuurslid Anja van Asten
Bij deze willen wij mededelen dat ons medebestuurslid en secretaris Anja van Asten
helaas voortijdig haar functie binnen het bestuur heeft moeten beëindigen vanwege
gezondheidsredenen. Wij wensen haar veel sterkte en beterschap toe en bedanken
haar nogmaals via deze weg voor haar inzet en enthousiasme!

Nieuwe Inwoners, welkom!
Wij verwelkomen Thijs en Marij Rambonnet-Mol, zij zijn de tijdelijke bewoners van de
Sint Jan Baptistastraat 6.
Ook verwelkomen we Edwin en Marjolein;
Hallo allemaal! Sinds half oktober wonen wij, Edwin en Marjolein, aan de Strijperstraat
69A. We komen allebei oorspronkelijk uit Den Haag, maar hebben de afgelopen 31 jaar
in Heeze gewoond. Nu zijn we dus gepromoveerd naar Leenderstrijp en dat bevalt
uitstekend! We hebben drie kinderen - Rinke, Koen en Roel. Die zijn alle drie uit huis,
maar zijn natuurlijk al komen kijken en ze vinden Leenderstrijp en de omgeving hier ook
erg mooi.
Tot ziens!

Pubquiz
Op vrijdag 17 november organiseerden we de tweede editie van de Pubquiz bij Café de
Hospes. Met maar liefst 21 fanatieke teams die streden om de prestigieuze Strijpse
bokaal, was deze avond wederom een groot succes! Na 100 vragen uit verschillende
categorieën waren het uit eindelijk de “Excuusnegers” die met maar liefst 64 punten de
eerste plaats wisten te bemachtigen. Op de tweede plaats eindigde “5x niks met 53
punten. Op een gedeelde derde plaats eindigde “Wrak” en “Winnen is belangrijker dan
meedoen”. En aan alle deelnemers van deze quiz: heel erg bedankt voor jullie
enthousiaste deelname!!
De volledige uitslag kunt u vinden op onze website.
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Kerstviering “Jingle Bells in
Leenderstrijp”
Deze gezellige activiteit zal dit jaar
plaatsvinden op zaterdagmiddag 16
december, voor meer informatie zie
bijgaande flyer.

Ingezonden stukken:

Werkgroep Verkeer van Kernraad Leenderstrijp
Verbreding fietspad Strijperpad
Staatsbosbeheer en gemeente Heeze-Leende gaan, mede dankzij een subsidie van de
provincie Noord-Brabant, het fietspad van het Strijperpad verbreden tot 2 meter. Het
fietspad ligt nu nog deels ten oosten en deels ten westen van het zandpad. Het nieuwe
fietspad komt geheel ten westen van het zandpad te liggen.
Werkzaamheden starten week van 20 november
Aannemer van Stipdonk Landschapsinrichting is reeds gestart met de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe fietspad. In de week van 20 november
wordt het oude fietspad verwijderd, waardoor geen gebruik meer gemaakt kan worden
van het oude fietspad. Naar verwachting kan vanaf half december weer gebruik
gemaakt worden van het nieuwe, verbrede fietspad.
Aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden is Martijn der Kinderen van aannemer van
Stipdonk Landschapsinrichting. Hij is bereikbaar via 06-15546767.
Veiligheid
Voor ieders veiligheid wordt het Strijperpad van 20 november tot half december fysiek
afgesloten. Alle gebruikers van het pad dienen gedurende deze periode gebruik te
maken van een alternatieve route.
Afsluiting zandpad zodra nieuwe fietspad gereed is
Op 14 november is er ook door de Kernraad Leenderstrijp, ZLTO, Staatsbosbeheer en
gemeente gesproken over de afsluiting van het zandpad van het Strijperpad. Zodra het
fietspad verbreed is, zullen de slagbomen bij het zandpad gesloten worden waardoor er
definitief geen doorgaand verkeer meer door kan.
In het Verkeersbesluit hierover is aangegeven dat Staatsbosbeheer hulpdiensten en
agrariërs die voor hun bedrijfsvoering veelvuldig gebruik moeten maken van het
Strijperpad een sleutel moet geven. Hierover is nu afgesproken dat Staatsbosbeheer de
slagboom aan beide zijden van het bos afsluit met een cijferslot.
De slagbomen zullen voor de afsluiting geschilderd worden en voorzien van reflectoren,
zodat ze beter opvallen. Ook wordt waarschijnlijk tussen Leende en Leenderstrijp
tijdelijk een bord geplaatst om bestuurders te wijzen op de afsluiting van het zandpad.

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

Afspraken via gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer
Voor zover partijen kunnen overzien is dhr. Maas (Renheide 6) de enige die voor zijn
bedrijfsvoering het Strijperpad zou moeten blijven gebruik. Hij krijgt daarom de code van
het cijferslot. In principe moet de slagboom elke keer gesloten worden, tenzij hier vooraf
met de beheerder andere afspraken over gemaakt zijn. Ook andere agrariërs die van
mening zijn dat ze voor hun bedrijfsvoering de code van het slot moeten krijgen en
mensen die vanwege een calamiteit vinden gebruik te moeten maken van het zandpad
kunnen contact opnemen met Jan Vogels, de gebiedsbeheerder van Staatsbosbeheer.
Hij is te bereiken via 040-226 2343.

Welzijn&Zorg Leenderstrijp
De activiteitenruimte in het Bruukske die
gebruikt wordt voor o.a. “D’n Herd van Streejp”,
de kinderopvang en schilderles heeft een
nieuwe frisse aanblik gekregen. Met de dames
van de schildercursus, onder leiding van
Marianne Timmermans van de schildertekenclub Leende, is een prachtige
wandschildering tot stand gekomen! Op
maandag 6 november hebben we samen met
de wandelclub de dames bedankt voor deze
geweldige aanwinst.

Foto: Erik van Asten

Op dinsdag 7 november vond de eerste inloopmiddag plaats in d’n Ossenstal bij de
Riestenblik. Het rikken en toepen ging ons goed af en er werd gevraagd naar vervolg.
Voortaan zullen we de datums laten weten via de winkel en de website. Tevens zal een
paar dagen van tevoren gebruik gemaakt worden van de activiteiten app. De datums
worden afgestemd met andere verenigingen van Leenderstrijp.
Op de in september geopende Jeu de Boulesbaan wordt regelmatig een partijtje
gespeeld door jong en oud! Komend voorjaar willen we een uitwisseling organiseren
met de clubs uit Leende en Heeze. Zij zijn al eens komen spelen en vinden het een
prachtige baan. U hoort er nog van!
Elke 3e donderdag van de maand zijn de vrijwilligers weer actief in d’n Herd van
Streejp om een heerlijke maaltijd te serveren voor de gasten.
Voor informatie over de dorpsondersteuners en/of het regelen van ondersteuning:
neem contact op met de dorpsondersteuners Truus Joppen of Gonnie Joppen
bereikbaar op telefoonnummer 06-44622729. Nadere informatie is te vinden op
www.leenderstrijp.com
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Nieuws uit de winkel
In deze tijd van het jaar zijn we druk met de winter en alle
feestdagen die daarbij horen. Wat een leuke tijd!
Ons assortiment is aangepast aan het seizoen. Met allerlei lekkers
van bakker, slager en groenteboer. Op zaterdag hebben we fijne
hulp van Femke en Tessa.
Kassabonnen-actie
In oktober zijn we begonnen met een leuke actie. Klanten kunnen hun kassabon (met
naam en telefoonnummer) in een ton op de toonbank doen. Aan het eind van de maand
verloten we onder alle deelnemers een leuke prijs.
In oktober waren Mien en Wim Bax de gelukkigen, in november ging de prijs naar
Anneke Hulsen. Wie weet bent u de volgende!
Speciale openingstijden
• 5 december (dinsdag) gesloten
• 24 december: open tot 12.00 uur
• 1e en 2e Kerstdag: gesloten
• Oudjaarsdag (zondag), nieuwjaarsdag en 2 januari: gesloten.
We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen, en zien u ook in het nieuwe jaar
weer graag in de winkel.

Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp
Op zondag 29 oktober jl. hield het
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
haar jaarlijkse varkenschietwedstrijd.
Het was weer gezellig druk bij ‘De
Schutsboom’, en er werd weer op een
sportieve manier gestreden voor de
mooie vleespaketten.
In de weken voorafgaand aan het
varkenschieten werd in Strijp huis aan
huis rondgegaan met de bonenpot. In
de bonenpot zaten dit jaar 1692
bonen.
Dit aantal werd 2x exact geraden. De
uitslag hiervan is als volgt: 1. Peter van Dijk, 1692 geraden 2. Hanneke Umans 1692
geraden 3. Karin van Dijk 1693 geraden 4.Dries van Mierlo 1693 geraden 5. Frank
Verduijn 1690 geraden 6. Marco van Stipdonk 1690 geraden 7. Johan Lijten 1690
geraden 8. Jasper van Ham 1689 geraden 9. Karin van Dijk 1688 geraden 10. Kim
Dielis 1696 geraden 11. Karin van Dijk 1686 geraden 12. Pieter Maas 1686 geraden 13.
Familie Franssen 1685 geraden 14. Peter van de Palen 1685 geraden. Als er meerdere
personen hetzelfde aantal heeft geraden, dan bepaalt loting de volgorde van de prijs.
De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs al ontvangst genomen.
Verder willen wij als gilde iedereen zalige kerstdagen en een gezond en
verbroederlijk 2018 toewensen!!!
Deze Strieper werd mogelijk gemaakt met behulp van ATD-Machinery.

