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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 2019

Vrijdag 22 Maart 2019

Jaarvergadering Buurtschap

Zondag 14 April 2019

Paaseieren zoeken ( Schutsboom)

Dinsdag 18 Juni 2019

Fietstocht strijp kermis

Vrijdag 28 Juni 2019

BBQ Buurtschap

Graag tot ziens op onze activiteiten!
Geboren
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Op woensdag 6 maart is Stijn van Velthoven geboren. Zoon van Joep van Velthoven en
Anke van Laarhoven en broertje van Luuk van Velthoven. Wij wensen ze veel geluk
samen.
Nieuwe bewoners
Hallo buurtgenoten,
Harrie en Jannet Gunnink. Wij wonen al even aan de Strijperstraat 16F.
Eerst in onze caravan, maar gelukkig was ons huis eind november zover klaar dat we
erin konden wonen. Harrie werkt als technisch ontwikkelaar op de campus in
Eindhoven. En is regelmatig aan het hardlopen richting het leenderbos, en aan het
hobbyen in de schuur.
Jannet is edelsmid en werkt als docent in Geldrop en als zelfstandige aan huis. En heeft
een paard wat je van de straat houdt.
We genieten van de ruimte om huis en dat was ook de reden dat we na heel wat jaren
van Eindhoven Stratum in Leenderstrijp zijn terecht gekomen.
Tot ziens.
Ook zijn Ruud van Asten en Marij van der Palen aan de strijperstraat 19 komen wonen.
Carnaval
Op zondag 3 maart heeft Buurtschap Strijp weer met de carnavalsoptocht in leende mee
gedaan. Er is weken lang hard gewerkt aan een carnavalswagen. En uiteindelijk hebben
we de eerste plaats behaald!!! We willen iedereen bedanken die hier aan bijgedragen
heeft.
Ingezonden stukken:
Werkgroep Verkeer Leenderstrijp
Kleine ergernissen
Onlangs heeft de inventarisatie van de kleine ergernissen aan wegen en bermen weer
plaatsgevonden. Vanuit diverse hoeken hebben we input ontvangen en deze hebben we
doorgegeven aan de gemeente. Dank hiervoor!!
Zwerfafval
Een punt van aandacht dat onder andere naar voren kwam en ook al eerder bij ons is
aangegeven, is de hoeveelheid zwerfafval in de bermen.
Een terechte ergernis, maar niet eentje die past binnen het project waar de
inventarisatie voor gehouden wordt.
Wel kan dit gemeld worden bij de gemeente door gebruik te maken van de
MijnGemeente-App.
Mocht je zelf echter bereid zijn om eens een ronde te lopen en afval te rapen dan kan dit
ook! Laat ons dit weten via arps.marjolein@gmail.com en we brengen je in contact met
de initiatiefnemers op dit gebied.
Open dag basisscholen in Sterksel Leende en Leenderstrijp
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Eénmaal per jaar is er speciaal voor ouders wiens kind NÚ 2 ½ of 3 jaar is, een dag met
rondleidingen door de school. Op deze dagen bent u als ouder van een mogelijk
toekomstige leerling van harte welkom om een kijkje te nemen terwijl de school in actie
is. Geen opgesmukt plaatje, gewoon onderwijs zoals iedere dag, maar nu met de
deuren wagenwijd open. De directie is aanwezig voor het verzorgen van de
rondleidingen en u kunt uw kind direct aanmelden via het aanmeldformulier op onze
website. Wordt uw zoon of dochter vóór 1 oktober 2020 vier jaar, of komt u nieuw wonen
in Sterksel, Leende of Leenderstrijp, kom dan langs op onze open dag om sfeer te
proeven en informatie te krijgen. Ook is er dan de gelegenheid om uw kind, vóór 1 april
2019, aan te melden op een van deze scholen. De open dag voor toekomstige
leerlingen is dit jaar: Bs. de Triangel: woensdag 27 februari van 09.00 -12.00 uur. Bs. St.
Jan en Talententoren: woensdag 13 maart van 09.00 -12.00 uur. Komt u ook een kijkje
nemen? Tijdens de rondleiding voorzien wij u van alle informatie en staan wij open voor
uw vragen. Uiteraard kunt u ook al heel veel informatie vinden op onze websites. Bent u
op die dag verhinderd, dan kunt u altijd nog een andere afspraak maken. AANMELDEN
NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020, VÓÓR 1 APRIL VIA
HET AANMELDFORMULIER OP ONZE WEBSITE. Tot ziens op een van deze drie
scholen!
St.Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging & de vrienden van de St. Janschool

Werving nieuwe leden
Tijdens de kerstmarkt op school gehouden werving voor nieuwe leden was zeer
succesvol. Wij heten 12 nieuwe leden welkom bij de Vereniging Vrienden van de Sint
Janschool, wat een prachtig resultaat is. Dank daarvoor.
Herinnering jaarvergadering
Op maandag 18 maart 2019 worden de jaarvergaderingen van St.-Jan Coöperatieve
Verbruiksvereniging U.A. en de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool gehouden.
De leden ontvangen hiervoor zeer binnenkort een uitnodiging. Leden van de
winkelvereniging ontvangen deze uitnodiging samen met een leuke verrassing!!!
Houd dus uw brievenbus in de gaten.
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Mocht u nog geen lid zijn dan bent u mogelijk nieuwsgierig geworden? Wordt dan nu
nog lid zodat u ook deze verrassing in ontvangst kunt nemen. Als lid draagt u er tevens
aan bij dat we in Strijp een school- en winkelvoorziening blijven behouden. U kunt zich
aanmelden via een van de leden van het bestuur en via het mailadres
infovriendenvanstjan@gmail.com
Alvast hartelijk dank en tot ziens bij de jaarvergadering!
ZOEM veilig thuis

ZOEM Heeze-Leende dankt iedereen voor het stemmen op Meer dan handen.
Helaas gingen de prijzen naar andere projecten. Gemeente dankjewel voor de
nominatie.
ZOEM Heeze-Leende. Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone
Dit is een project door vrijwilligers die hun dorpsgenoten leren omgaan met een
smartphone die hen helpt bij valpreventie, valsignalering en bewegingstraining. Het
project heeft als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en
geholpen door de omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en
eenzaamheid wordt voorkomen..

De projectgroep ZOEM Heeze-Leende wil u helpen om u thuis veiliger te voelen.
Wilt u op uw smartphone kunnen zien wie er aan de deur staat als er gebeld
wordt?

Kom dan naar de voorlichtingsmiddag van projectgroep ZOEM Heeze-Leende op vrijdag
15 maart in ’t Bruukske in Leenderstrijp. Deskundigen van de klussendiensten van uw
eigen dorp of kern zijn aanwezig om u van advies te dienen.
ZOEM werkt nauw samen met Jan Rutten van Mijn Veilig Huis een erkend installateur
van camera’s en andere beveiligingsapparatuur. De supergebruikers van ZOEM helpen
u bij het gebruik van de app op uw smartphone.
U kunt op deze voorlichtingsmiddag eventueel meteen intekenen voor deelname aan
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een pilot in uw eigen dorp of kern.
De voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 15 maart en begint om 14u in Bruukske.
Het zoemproject wordt ondersteund door St Welzijn en Zorg Leenderstrijp
Welzijn&Zorg Leenderstrijp

Met de start van de zomertijd op 31 maart 2019 is het weer tijd om naar buiten te gaan
en starten we weer met jeu de boules op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur en
dinsdagavond vanaf 19.00 uur. Kom met z’n allen zodat we er weer, net als vorig jaar,
heerlijk kunnen genieten van de frisse buitenlucht en sportief en……

gezellig samenzijn!
Zoals eerder gemeld doet Leenderstrijp mee aan het ZOEM-project Heeze-Leende.
ZOEM betekent: Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone. Het project heeft
als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en geholpen door de
omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en eenzaamheid wordt
voorkomen. Inmiddels zijn we gestart met een cursus onder begeleiding van Cintha Bax.
De deelnemers zijn enthousiast! Indien er voldoende aanmeldingen zijn start na de
zomer een volgende cursus in ‘r Bruukske. U kunt zich daarvoor opgeven bij de
dorpsondersteuners.
Wandelen op maandochtend 9.00 uur wordt steevast druk bezocht! Maar……er kunnen
altijd deelnemers aansluiten. Vooral de tweede helft, zo rond 10.00 uur, waarin een
lekker kopje koffie wordt geschonken aan de dorpstafel in de St. Jansschool.
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De minibieb en de leesclub zijn niet meer weg te denken. Met regelmaat wordt de
collectie van de boeken voor de bieb op school en in het boekenkastje “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. 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.
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
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
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