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De STRIEPER 
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp 

Jaargang 24 - Nummer 3 – Juni 2018 

Voor u ligt de 3e 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 
 

Di 19 Juni 2018 Fietstocht Strijp kermis 

Vr 29 Juni 2018 Strijp luid de zomer in!!! 

Zo 23 Sept 2018 Burendag 

 
 
 
Graag tot ziens op onze activiteiten!  

 
  

http://www.leenderstrijp.com/
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Nieuwe inwoners, welkom! 
 

Hoi Iedereen, 
Wij (Brian, Gemma en Iris) wonen sinds januari op de Zaalstraat 3A.  
Je zult ons vast al weleens voorbij zien komen met twee grote honden genaamd Elmo 
en Lucy. Elmo is onze "pup" - echt waar pas 10 maandjes oud. En Lucy is een her-
plaatster.  
Ze lijken erg groot en gevaarlijk. Maar het zijn eigenlijk twee lieve knuffelkonten.  
Daarnaast hebben we ook nog twee katers in huis, een oranje en zwart/witte. In 
principe blijven ze binnen, al vind de zwart/witte het ook leuk om in de voortuin te jagen 
op muizen.  
Verder wie zijn wij...  
Het is min of meer een samengesteld gezin. Iris is de dochter van Brian en woont 
fulltime bij ons.  We zijn van Veldhoven verhuist naar Leende. Zowel Brian als ik komen 
wel enigszins uit deze regio. Brian is opgegroeid in Waalre, en ik in Helmond.  
Brian en ik werken allebei. Hij bij Vanderlande in Veghel - supportdesk en ik als 
zelfstandige vanuit thuis. We hebben in huis een mooie verdeling waarin Brian van de 
technische hardware is en ik meer van de software. Voor Iris uiteraard ideaal, al 
betwijfelen we beide dat ze ooit zelf de IT in zal gaan.  
Iris zit in het eerste jaar van het Sint-Joris College in Eindhoven. Ze doet daar op dit 
moment MAVO/HAVO met als specialisatie Dans. Van ons drieën moet zij het meeste 
wennen aan het leven in Strijp. Voorheen kon ze natuurlijk heel makkelijk even naar het 
City Centrum om wat te halen, nu moet ze daar wat meer energie en tijd in steken. ;-) 
Ze is nog wel een beetje zoekende naar leeftijdsgenootjes in Strijp. Aan de andere kant 
heeft ze wel al in de eerste maanden een adresje gevonden om op te passen. En 
mochten er meer zijn die een leuke oppas zoeken voor de kinderen, dan houdt ze zich 
zeker aanbevolen.  
Waarom Strijp? 
Strijp was voor ons nog onbekend terrein. Wat we met name belangrijk vonden was dat 
we uit de drukte van Veldhoven weg wilde. Beide zijn we dat niet echt gewend, altijd 
een beetje aan de "rand-van" gewoond. Daarnaast hadden we beide een wensenlijstje, 
en waren voornemens nog maar 1x te verhuizen waarbij géén concessies meer 
gemaakt mochten worden. In Strijp vonden we uiteindelijk het plekje wat we zochten. 
En tot op heden hebben we hier nog geen spijt van.  
Mocht je verder nog iets van of over ons willen weten. Bel gerust eens aan en laat je 
vooral niet afschrikken door onze twee watjes.  
Brian, Gemma en Iris 
 
Geboren 
 
Op 1 mei is Juul Hurkmans geboren. Zoon van Bart Hurkmans en Janny Nijssen. 
Wij wensen ze samen veel geluk. 
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Privacy wet 
 
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen is er op 25 mei jl. een nieuwe wet in het kader 
van de privacy (AVG) van kracht gegaan. 
De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden 
zijn (persoonsgegevens).  Organisaties, maar ook (kleine) stichtingen en verenigingen 
moeten er voor zorgen dat de gegevens die zij verwerken, alleen worden gebruikt voor 
het doel waarvoor ze aan de betreffende organisatie zijn verstrekt of voor verzameld 
zijn. Ook als Stichting Buurtschap Strijp hebben we dus te maken met deze 
verplichtingen. Wij zijn bezig met de laatste voorbereidingen aan ons privacy-beleid. In 
dit beleid is o.a. terug te lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel 
en op welke manier deze gegevens worden beveilig en opgeslagen. Wij streven er naar 
om dit privacybeleid uiterlijk eind juni te publiceren op onze 
website; www.leenderstrijp.com. Heeft u vragen aangaande dit onderwerp? Dan kunt u 
deze stellen via info@leenderstrijp.com.  
 

Collecte Buurtschap Strijp 
 
Net als ieder jaar collecteerde het bestuur van ons buurtschap afgelopen weken voor de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons ook dit 
jaar weer hebben gesteund met hun bijdrage! We kunnen mede hierdoor gezellige en 
leuke activiteiten voor iedereen het hele jaar door organiseren! BEDANKT!!!!! 
 
Steuntje in de rug 
 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend welk bedrag er is verkregen met deze 
actie maar via deze weg willen we jullie alvast van harte danken voor jullie stemmen. 
 
Fietstocht 

Buurtschap Strijp organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Sint 
Janschool de jaarlijkse fietstocht op kermisdinsdag 19 juni 2018. 

• We vertrekken in groepjes tussen 10.30u. en 11.00u. vanaf de parkeerplaats 

achter de school. 

Iedereen die meefietst, krijgt een consumptiebon aangeboden, die tijdens de 

rustpauze ingeleverd kan worden voor een consumptie of een ijsje. 

• De lengte van de fietstocht tot het rustpunt bedraagt ongeveer 25 kilometer, 

vanaf de middagstop is er de mogelijkheid om voor een korte of lange route 

terug te kiezen. 

• Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat de fietsende basisschoolkinderen 

begeleid worden door een volwassene! Kinderen die geen begeleiding hebben, 

blijven op school. Dit is reeds door Basisschool st. Jan met de ouders 

gecommuniceerd. 

• Bij de middagstop is er volop gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@leenderstrijp.com
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• Bij terugkomst in Strijp staat er bij de Hospes een frietwagen. 

• Alle deelnemende kinderen krijgen een friet/snackbonnetje. 

• Deelnemers die niet woonachtig zijn in Strijp, en geen kinderen op de 

basisschool St.-Jan hebben, mogen meefietsen tegen een vergoeding van 3 

euro.  

• De fietstocht gaat altijd door ongeacht het weer. 

• Deelname aan de fietstocht is op eigen risico. 

 

Leuk als U meefietst. We hopen weer op een grote deelname. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strijp luidt de zomer in!!! 
Vrijdag 29 juni willen we samen met u de vakantie goed beginnen door te gaan 
barbecueën op het pleintje bij de winkel. Meer info volgt later via een flyer.  
 

 
 
 
Ingezonden stukken: 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiApvK068nUAhWSJ1AKHU9BDIQQjRwIBw&url=https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/family_bond.html&psig=AFQjCNFW8WbaKcAEuHMmPyUr3eM9pukAUg&ust=1497959289305381


 5 

 
Werkgroep Verkeer 
 
Kleine ergernissen aan onderhoud wegen, fietspaden, voetpaden en bermen. 
De inventarisatie voor kleine ergernissen aan onderhoud van wegen, fiets- en 
voetpaden en bermen heeft weer plaatsgevonden en op 1 mei is door de diverse 
belangengroepen en in bijzijn van de betreffende gemeenteambtenaar de prioriteitenlijst 
vastgesteld.  
Algehele conclusie is dat het grootste onderhoudsprobleem zit bij de relatief smalle 
buitenwegen met kwetsbare bermen. Het overgrote deel van het budget wordt 
zodoende besteed aan het verharden van bermen middels grasbetonblokken.  
Voor Strijp betekent dit: 

- verharding berm (300m) middels grasbetonblokken op Jansborg; 
- verharding berm (300m) middels grasbetonblokken op Renheide; 
- verharding berm (ca 100m) middels grasbetonblokken op Strijperstraat ter 

hoogte van huisnummer 62 en ook ter hoogte van huisnummer 75; 
- op Paaldijk worden in de loop van dit jaar extra lichtmasten geplaatst en zal het 

gat ter hoogte van het zandpad bij huisnummer 11 worden opgevuld.  
Verzakking Strijperdijk als gevolg van rioolproblemen 
Tijdens de bijeenkomst over de kleine ergernissen kwam ook de steeds terugkerende 
verzakking op de Strijperdijk ter sprake al gevolg van de problemen met de riolering.  
De reparaties die tot op heden zijn uitgevoerd, zorgen ervoor dat er geen direct gevaar 
meer is voor inzakking. De nu zichtbare verzakking in het straatwerk is slechts het 
nazakken van de grond ten gevolge van de graafwerkzaamheden bij de laatst 
uitgevoerde reparatie aan het riool. Preventieve maatregelen om het riool verder te 
versterken staan voor het einde van het jaar op de planning.  
Zodra hier meer over bekend is, zal verdere informatie volgen via de Strieper of 
nieuwsbrief.  
Sluipverkeer; pilot wegafsluitingen gemeente Cranendonck 
Eind december 2017 is de gemeente Cranendonck in Maarheeze een pilot gestart en 
zijn er een aantal wegen in de ochtendspits afgesloten voor verkeer om zodoende 
verkeer op de A2 te houden en sluipverkeer in het dorp te weren. De resultaten zijn tot 
op heden positief en lijken er ook voor gezorgd te hebben dat Leende niet meer zo 
frequent vast staat.  
De pilot is daarom iets uitgebreid en verlengd tot 28 september 2018.  
Tot zover de informatie van onze kant. Mocht u vragen, opmerkingen en/ of suggesties 
hebben voor ons, dan horen we dit graag! Spreek ons aan of stuur een bericht naar 
infra@leenderstrijp.com.  
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Verkeer 
Wil van der Kruis, Frans Simkens, Bart van den Broek, Marjolein Arps 
 
 
Welzijn & Zorg Leenderstrijp 
Op woensdag 11 april jl. heeft een geslaagde herhalingscursus AED plaatsgevonden in 

het gildegebouw De Schutsboom. Deze werd verzorgd door de EHBO. Met dank aan de 

mailto:infra@leenderstrijp.com
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kruisvereniging Leende die deze herhalingscursus financierde. Zo’n 18  deelnemers 

konden de bijeenkomst positief afsluiten en ontvingen een certificaat. Met het gilde is 

afgesproken deze herhalingscursus jaarlijks te organiseren. De Jeu de Boulesbaan is 

weer elke dinsdag om 14.00 uur en 19.00 uur in gebruik. Naast het spelen is het 

vooral gezellig. Iedereen is van harte welkom mee te doen of om even bij te buurten! 

Het wandelen op maandagochtend 9.00 uur is tijdens de vakantieweken gewoon 

doorgegaan. Evenals het koffiedrinken dat bij een van de deelnemers heeft 

plaatsgevonden. Dank daarvoor!  

De minibieb, vooral het kastje bij de winkel, wordt weer druk bezocht. Met regelmaat 

wordt de collectie ververst. Het blijft 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. In mei werd genoten van 

de asperges van bedrijf van de Palen gedecoreerd met eitjes van Tinus en Lies van den 

Berg! Namens de gasten bedankt, ze hebben er van genoten!! 

Denkt u er ook aan eens gebruik te maken van de mogelijkheid om iemand te verrassen 

met een cadeaubon voor d’n Herd van Streejp? Deze zijn verkrijgbaar bij de winkel of 

via de dorpsondersteuners Gonnie of Truus. 

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      

Nieuws uit de winkel 
Het is zomer in Leenderstrijp en dat is te merken! We zien veel 
campinggasten, fietsers en wandelaars in de winkel.  
Strijp Kermis 
Op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben we met Strijp 
kermis aangepaste openingstijden. We gaan wat later open en 
blijven open tot in de avond. Zo kan iedereen lekker uitslapen en wie 
zin heeft kan ’s avonds nog een ijsje komen kopen.  
Dag van de Vrijgezel 
Op 15 juli (de derde zondag van deze maand) is het wederom de Dag van de Vrijgezel. 
Deze dag is bedoeld om alle behulpzame vrijgezellen van Leenderstrijp eens in het 
zonnetje te zetten. Doet u mee? Meer hierover in onze nieuwsbrief van juli.  
Onze openingstijden 

• maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur  

• zaterdag & zondag van 8.30 tot 16.00 uur 
 
  

http://www.leenderstrijp.com/
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Buurt aan de Kook 2018 
 
Save the date, zaterdag 25 augustus 2018  “Buurt aan de Kook 2018” een culinair 
feestje bij bekende/onbekende mensen in Leenderstrijp, een 3 gangenmenu op 3 
verschillende adressen. 
Aanvang 17.00 uur. 
Wat houdt het in? Na een gezamenlijke borrel (locatie volgt) gaat u deze avond  
genieten van een voor – hoofd en nagerecht aan 3 verschillende gedekte tafels 
waarvan 1 x aan uw eigen tafel! Aantal tafeldeelnemers 6 personen. 
Na iedere gang verplaatst u zich naar een ander adres alwaar u het volgende gerecht 
nuttigt. 
De avond sluiten we af met een after-borrel, ook deze locatie volgt nog. 
Kosten van deelname bedragen € 10,00 per persoon en uiteraard verzorgt u zelf een 
gang voor 6 personen aan huis. 
De inschrijving sluit op 31 juli en begin augustus, ruim voor de 25e hoort u waarvoor u 
bent ingedeeld qua koken (voor-, hoofd of nagerecht) De bezoekadressen ontvangt u 
op zaterdag 25 augustus 2018 bij de gezamenlijke start borrel/aperitief. 
Wilt u deelnemen aan dit, hopelijk, jaarlijks “Buurt aan de Kook” event, schrijf u dan in 
bij het winkeltje de COOP St Jan of stuur een Pm naar een van de leden van de Kook 
Cie.  
Wij hebben nodig: Naam – Adres – email – aantal personen – mobielnummer. 
Uiteraard beantwoorden wij ook graag al uw vragen! 
 
Marij Rambonnet 0653382231 
Lian Caminada 0630387957 
Francette van Ravenstein 0620569739 
Ingrid Dijkstra 0629236532 
Lilian van der Stek 0622047851 
 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
Drukke maand juni voor Gilde St. Jan Baptista. 
Met juni in zicht breken er drukke perioden aan voor het gilde. Inmiddels hebben we op 
zondag 27 mei de jeugdgildedag in Bladel gehad en zijn we met de overige gildeleden 
te gast geweest op het schuttersfeest in Budel. Op zondag 3 juni is er rondom het 
Evoluon in Eindhoven de 76ste Kring Gildedag van kring Kempenland gehouden. Als 
gilde hebben we  dan weer ons best gedaan om Strijp op een mooie manier te 
presenteren. Supporters waren natuurlijk van harte welkom om onze leden aan te 
moedigen bij de diverse gildewedstrijden.  
Kermismaandag, 18 juni, staat traditioneel weer in het teken van het gilde. ’s-Morgens 
wordt er te voet naar de kerk in Leende gegaan waar om 9.00 uur een heilige mis met 
gilde-eer is. Na de mis wordt er met de nodige tussenstops terug gegaan naar Strijp. Na 
de koffietafel bij De Hospes zal het gilde rond 13.30 uur naar het gildeterrein aan de 
Kapelstraat gaan. Vanaf 14.00 uur zal er begonnen worden met een schietwedstrijd 
tussen de eigen leden. De prijzen zijn geschonken door de Leendse - en Strijpse 
middenstand.  
Nadat in 2016 de St. Jansviering is benoemd tot Immaterieel Erfgoed, zal ook dit jaar 
weer op zondagochtend 24 juni de St. Jansviering met St. Janstroswijding plaatsvinden. 
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De openluchtmis bij de kapel zal om 10.30 uur beginnen. Na afloop van de St. 
Jansviering worden in het gildehuis De Hospes jubilarissen Ans Hendriks-Bax (40 jaar 
lid) en Harrie Verduijn (60 jaar lid) gehuldigd. 
Wil je eens kennis komen maken met het gilde, loop dan gerust vrijblijvend een 
keer binnen. Na de vakantie willen we, bij voldoende belangstelling, weer 
beginnen met de nieuwe opleidingen voor trommen, bazuinblazen of vendelen.  
Wij hopen u weer te mogen begroeten op een van onze activiteiten. Met 
vriendelijke gildegroet, Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.  

 

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 

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

