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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 24 - Nummer 2 – April 2018 

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! 
 
 
 
Agenda Buurtschap Strijp 2018 
 

Ma 30 April - Vrijdag 11 Mei Collecte 2018 

Di 19 Juni 2018 Fietstocht strijp kermis 

Vr 29 Juni 2018 Zomer activiteit (nieuwe opzet meer info volgt) 

 
 
 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  

 
  

http://www.leenderstrijp.com/
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Wisseling bestuursleden 
 
Wij willen Maartje Verhoeven, Frank Verduijn en Anja van Asten bedanken voor hun 
inzet van de afgelopen jaren. En daarop volgend de nieuwe bestuursleden Anke van 
Laarhoven, Johan Wijnen en Maartje Staals heel veel succes wensen voor de komende 
jaren. 
 
Samenstelling nieuw bestuur 
 

Johan Wijnen: Voorzitter 
Anke van Laarhoven: Vice-voorzitter 
Karin Lamers: Penningmeester 
Maartje Staals: Secretaris/notulist 
Rik van Dijk: Strieper/lid 
Jörgen Klaasen: Lid 
Ludo Umans: Lid 
 
Even voorstellen 
 
Hallo buurtgenoten, 

Graag stel ik me bij deze voor als nieuw lid van Bestuur Buurtschap Strijp. Mijn naam is 
Maartje Staals, geboren en getogen in ons mooie Leenderstrijp.  Samen met Mark en 
dochter Suze wonen wij aan de Strijperstraat. We genieten hier volop en zijn regelmatig 
in het buitenleven te vinden.  Ik kijk er naar uit om de komende jaren mee te denken en 
doen in het organiseren van leuke activiteiten die ons als Strijpenaren nog meer laten 
verbinden. Tot snel! 

Groetjes,  

Maartje  
 
Beste buurtgenoten, 
 
Namens buurtschap Strijp ben ik gevraagd om toe te treden aan het bestuur. Er werd 
mij gevraagd me ook even voor te stellen voor degene die mij nog niet kennen. 
Mijn naam is Anke van Laarhoven en ben zo gezegd een echte Strijpse. Sinds 2012 
ben ik na een grote verbouwing, intern Strijp verhuisd van Strijperstraat 39a naar 39.  
Daar woon ik samen met Joep van Velthoven (oorspronkelijk uit Leende) en onze zoon 
Luuk.  
Verder ben ik in het dagelijks leven werkzaam als longverpleegkundige in het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop en geniet ik in mijn vrije tijd erg van de mooie natuur in en 
rondom Leenderstrijp. 
Ik heb zin om me in te gaan zetten voor de Buurtschap en hoop jullie allen te zien op de 
Strijpse activiteiten. 
 
Groetjes Anke 
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Even voorstellen, 
 
Ik ben Johan Wijnen gelukkig getrouwd met Ciska, we hebben 4 kinderen en  
2 kleinkinderen. 
We wonen met veel plezier in Strijp op de Strijperstraat 52. Het kan  
niet missen met het wijnvat voor de deur. 
Geboren en getogen in Striepersgat maar kom reeds sinds de jaren 80 in  
Leende en stond met mijn paard vanaf 1995 
op manege de Molenberg, waar ik nu mijn proeflokaal heb om overheerlijke  
wijnen te degusteren. 
Ben ook met veel plezier lid van het gilde St.-Jan Baptista, en ga me  
vanaf nu ook ten volle inzetten voor het buurtschap Strijp. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Johan Wijnen 
 
Nieuwe inwoners, welkom! 
 

Wij zijn Lukas Zeijlemaker en Jacquemine Karsmakers. 
Lukas is op zijn 8e vanuit Amsterdam naar het Brabantse Uden ‘ geëmigreerd ‘ en ik 
ben een geboren en getogen Brabantse: kom uit Valkenswaard en mijn oma schijnt 
zelfs nog uit Leenderstrijp te komen. 
Na ‘ het Hertog Jan ‘ ging ik naar het Brabants Conservatorium in Tilburg, ben daar 
Lukas tegengekomen en na onze opleidingen zijn we begonnen theaterproducties te 
maken en uit te voeren. 
We zijn nog steeds werkzaam in het theatervak en eigenaar van Fermata Funeral 
Ceremony en ’t HuisTheater. 
We hebben 2 studerende zonen, die ’t huis al uit zijn, maar onze 2 trouwe - al wel 
bejaarde - viervoeters wonen, net als wij, met veel plezier aan ’t pleintje. 
Komende uit het centrum van Eindhoven waar we de laatste tijd hebben gewoond, is 
Strijp heerlijk rustig.  
Strijp voelt als ‘ terug in de tijd ‘… ik vind het net Giethoorn, maar dan zonder water… 
We genieten van de kleine straatjes en nostalgische sfeer, het buurtwinkeltje en de 
weidse omgeving en ik ben benieuwd hoe de zomer hier zal zijn… 
Veel mensen hebben we nog niet gezien - behalve de Tonproaters-avond hebben we 
nog niet veel Linds of Streps meegemaakt - maar dat zal in de zomer ongetwijfeld 
veranderen. 
Wij verheugen ons op een mooie tijd in Strijp. 
 ‘ tot ziens! ‘  
 
Geboren 
 
Op 3 maart 2018 is Jens Schoone geboren. Zoon van Maarten Schoone en Karin 
Lamers. Broertje van Jordy en Lynn. Wij Wensen ze samen veel geluk. 
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Carnavalsmiddag 
 
Op de laatste zondag voor de carnaval was het weer zover: CARNAVALSMIDDAG in 
Café de Hospes. 
 
De warming up voor de carnaval. 
 
De kinderen van Strijp hadden dit jaar een speciaal dansje ingestudeerd voor ons 
prinsenpaar uit Strijp: Prins Robert d’n Urste en Prinses Nienke. 
Ook was het jeugd-prinsenpaar, de jeugdraad en de raad van elf aanwezig en zorgde 
voor een gezellige sfeer. 
Onder het genot van een drankje en een frietje van de frietkraam bleef het nog lang 
gezellig en ging iedereen met een goed gevulde maag naar huis en was iedereen klaar 
voor de carnaval. 
 
Carnavals optocht 2018 
 
Na vele uren lassen, plakken, timmeren, schuren, zagen, schroeven, schilderen, koffie-
bier-Hugo drinken, drop, brokmoppen, frikandellen, kroketten en kebab eten in de 
verwarmde 4-sterren bouwloods bij Hans Hulsen , was op 11 februari alles klaar voor 
de CARNAVALSOPTOCHT van de Lindse Blaos. 
We namen deel aan de optocht in de categorie grote loopgroepen met maar liefst 53 
deelnemers !!!!!  
met het thema: 

CARNAVALST(H)RILLER. 
 
Na een goed verlopen optocht mochten we ’s avonds een mooie 3e prijs ophalen in 
BLAOSPALEIS de Meent. 
We mogen met z’n allen terugkijken op een geslaagde CARNAVAL 2018. 
We willen iedereen bedanken voor de hulp en hopen dat we jullie ook volgend jaar weer 
te zien bij het bouwen en natuurlijk ook de optocht. 
Graag willen we ook via deze weg onze sponsoren bedanken die de optocht mede 
mogelijk hebben gemaakt: 
Hurkmans Reparaties (Bart Hurkmans) 
Kampeerboerderij Riestenblik 
Pieters de Werdt BV- Aannemer van timmerwerken 
Glas & Schilderwerk Verhoeven 
Verduijn Metaal 
Bax Meubelen 
Hulsen Leende Grondwerken 
Machinaal Timmerbedrijf Frans Verduijn vof 
Installatie Gebr. Van Dijk vof Leende 
Assuplan Budel Verzekeringen 
DJ Joost 
CV de Lolmakers 
 
Nogmaals iedereen bedankt en graag tot volgend jaar. 
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Paaseieren zoeken 
 
Op zondag 25 maart is er weer flink gezocht naar de door de paashaas verstopte 
paaseieren. Zoals voorgaande jaren werd er weer vanuit de Riestenblik vertrokken naar 
het bos waar de paaseieren verstopt waren. Met zo’n 30 kinderen werd er fanatiek 
gezocht naar de verstopte eieren. Na afloop werden er voor de kinderen zakjes 
paaseieren uitgedeeld. Er werd nog een drankje en een eitje genuttigd in het zonnetje, 
al met al een geslaagde dag. 
 
Collecte Buurtschap Strijp 
 
In de eerste 2 weken van mei zullen de bestuursleden van buurtschap Strijp weer langs 
de deuren gaan voor de jaarlijkse collecte. Het streef bedrag is net als voorgaande 
jaren €15,-. Het geld kan uiteraard ook weer overgemaakt worden op rekening nummer: 
NL39RABO0127431551 t.n.v. Stichting buurtschapstrijp met vermelding van u naam en 
adres. 
 
Steuntje in de rug 
 
Ook dit jaar organiseert Rabobank Dommelstreek weer haar Clubkas Campagne. In de 
periode van 5 t/m 30 april kunnen de leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen 
op hun favoriete verenigingen. Wij hopen dat u dan ook aan onze strijpse verenigingen 
denkt. U kunt stemmen op: 
- Stichting buurtschap strijp 
- Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
- Welzijn&Zorg Leenderstrijp 
- Vereniging vrienden van de Sint Jansschool 
 
Ingezonden stukken: 
 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
 
Het nieuw gildeseizoen staat weer voor de deur. Traditioneel zal ons gilde, samen met 
het St. Catharina en St. Barbaragilde uit Leende,  aanwezig zijn bij de viering van 
Koningsdag, 27 april, en doden- herdenking op 4 mei. Maar ook worden in het voorjaar 
de gildedagen gehouden. Op zondag 27 mei zijn we te gast op Het Bond Schutters 
Feest van schutterij St. Nicolaas en St. Antonius in Budel. Onze jeugdleden zullen 
echter niet aanwezig zijn in Budel. Zij hebben hun eigen jeugd-gildedag van Kring 
Kempenland. Dit jaar zal deze georganiseerd worden door het St. Jorisgilde Bladel. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om ons gilde op een van deze activiteiten aan te 
moedigen.  
Ook dit jaar organiseert Rabobank Dommelstreek weer haar Clubkas Campagne. In de 
periode van 5 t/m 30 april kunnen de leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen 
op hun favoriete clubs. Wij hopen dat u dan ook aan ons gilde denkt, zodat we een 
mooie donatie tegemoet kunnen zien. Alvast hartelijk dank voor uw steun. 
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Nieuws uit de winkel 
 
We verheugen ons op een nieuw zomerseizoen. Vanaf april staat er 
het een en ander te gebeuren in de winkel. 
Ruimere openingstijden 
Vanaf april zijn we 7 dagen per week open. Ook gaat de winkel dan 
een halfuurtje eerder open dan nu het geval is. Oftewel: 

• maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur  

• zaterdag & zondag van 8.30 tot 16.00 uur 
Let op: Op eerste en tweede Paasdag zijn we gesloten.  
Feestmaand 
Om te vieren dat ‘onze’ Coöp Sint Jan 1 jaar bestaat kun je vanaf dinsdag 3 april sparen 
voor gratis ijsjes!  
Nieuwe medewerker 
Vanaf april hebben we een nieuw gezicht in de winkel: Antoinette Klaus. Sommigen 
kennen haar misschien van HeezeLeende24. Antoinette staat op maandag en dinsdag 
in de winkel. In onze nieuwsbrief van april stelt ze zich voor.  
 
Welzijn&Zorg Leenderstrijp 
 
Op maandag 30 maart bestaat de maandagochtend wandelclub 3 jaar! Meer dan 20 
wandelaars zijn wekelijks actief. Reden voor een klein feestje. Tijdens de koffie zal er 
aandacht aan besteed worden. 

 
Met het verzetten van de klok op 25 maart is het weer “zomertijd” en stopt het kaarten 
op dinsdagmiddag tot eind oktober. De Jeu de Boulesbaan is dan weer elke dinsdag 
vanaf 19.00 uur in gebruik. De vorige zomer werd er fanatiek gespeeld door de 
deelnemers. Naast het spelen is het vooral gezellig. Iedereen is van harte welkom mee 
te doen of om even bij te buurten! 
De minibieb, vooral het kastje bij de winkel, wordt druk bezocht. Het blijft altijd mogelijk 
“nieuwe” boeken in te leveren bij de winkel of via de dorpsondersteuners.  
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. Denkt u er ook aan eens 
gebruik te maken van de mogelijkheid of iemand te verrassen met een cadeaubon? 
Deze zijn verkrijgbaar bij de winkel of via de dorpsondersteuners Gonnie of Truus. 
Rabo clubkas: het is van 6 t/m 30 april a.s. weer mogelijk te stemmen op verenigingen. 
Denkt u ook aan ons? Alvast dank! 
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      

http://www.leenderstrijp.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7lrCywOvZAhXKzqQKHYv2CoQQjRwIBg&url=https://www.bsdemeerkoet.nl/Onze-school/Ouders-van-de-Meerkoet/Koffie-uurtje&psig=AOvVaw1iJbyt8mo73mSnqtHfImFr&ust=1521106186845228


 7 

Werkgroep verkeer 

30 km/uur lijkt zo langzaam, maar: 
Kijk toch zo nu en dan eens extra op uw km-teller. Ongemerkt rijden we zelf gauw te 
hard met alle risico’s en hinder van dien voor schoolgaande kinderen, fietsers en 
omwonenden. Kleine moeite, groot plezier! Dank u wel! 

Voor de liefhebbers hieronder ook nog een mini-verkeersquiz: 

1. Je rijdt in jouw auto met 30 km/uur door de Strijperstraat. Tien meter voor je auto rent 
een kind de straat op. Je maakt een noodstop. Wat gebeurt er? 

A. Ik sta nog net op tijd stil. Het kind en ik komen met de schrik vrij.  

B. Ik raak het kind en veroorzaak een ongeluk.  

2. En hoelang is de remweg als je in het bovenstaande geval 50 km/uur had gereden? 

A. 26-36 meter 

B. 19-25 meter 

Bij de eerste vraag is B het juiste antwoord. Je snelheid bepaalt de lengte van de 
remweg. Bij normaal weer heb je minimaal 1 sec. reactietijd nodig voordat je het 
rempedaal intrapt. In deze ene seconde leg je nog 8 meter af. Vervolgens heb je nog 5 
meter remafstand, waardoor je in dit geval 13 – 15 meter nodig hebt voordat je stil staat.  

Bij de tweede vraag is A het juiste antwoord. Bij 50 km/uur leg je in de reactieseconde 
al 14 meter af en heb je nog zo’n 14 meter nodig om tot stilstand te komen. Totale 
remweg wordt dan 28 meter! 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Verkeer 
Wil van der Kruis, Frans Simkens, Bart van den Broek, Marjolein Arps 
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Herhalingscursus reanimatie AED 
 

 
 
Vanaf juli 2016 hangt een AED, Automatische Externe Defibrillator, bij de ingang van de 

Sint Jansschool en reeds eerder bij de winkel te Leenderstrijp. Inmiddels zijn de 

herhalingscursussen weer van start gegaan bij de EHBO. In Leenderstrijp worden we in 

de gelegenheid gesteld de herhalingscursus te volgen en wel op  

  Woensdag 11 april 2018  

Tijd: 19.30 uur 

Plaats: gildegebouw De Schutsboom 

van Gilde St.-Jan Baptista 

Iedereen die deze herhalingscursus wil volgen kan zich aan melden via de mail: 

dorpsondersteunerleenderstrijp@gmail.com of telefoonnummer 0644622729  

Graag vóór 8 april 2018. 

 

Deze Strieper werd mogelijk gemaakt met behulp van ATD-Machinery. 
 
Buurtschap Strijp: 
Website:   www.leenderstrijp.com 
E-mail:  info@Leenderstrijp.com 
Telefoon:  Voorzitter: Johan Wijnen, tel. 06-51091491 

Vice-voorzitter: Anke van Laarhoven, tel. 06-13689258 
Postadres:  Strijperstraat 31A  (5595 GA) Leende 

mailto:dorpsondersteunerleenderstrijp@gmail.com
http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@Leenderstrijp.com

