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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 25 - Nummer 3 – Mei 2019
Voor u ligt de 3e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige
informatie en data.
Wilt u zich abonneren op digitale nieuwsbrieven: klik hier
Voor meer informatie over Buurtschap Strijp: www.leenderstrijp.com
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda Buurtschap Strijp
Dinsdag 18 juni 2019

Fietstocht Strijp kermis

Vrijdag 28 juni 2019

BBQ Buurtschap

Zondag 29 september 2019

Streejpse burendag

Vrijdag 25 oktober

Pubquiz

Zaterdag 21 december

Kerstborrel

Graag tot ziens op onze activiteiten!
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Wisseling bestuursleden
Wij willen Karin Lamers, Rik van Dijk en Jörgen Klaasen bedanken voor hun inzet van
de afgelopen jaren. En daarop volgend de nieuwe bestuursleden Marianne Bax, Toon
van Stipdonk en Bart Hurkmans heel veel succes wensen voor de komende jaren.
Samenstelling bestuur
Johan Wijnen

Voorzitter/Penningmeester

Anke van Laarhoven

Vice-voorzitter

Maartje Staals

Secretaris

Ludo Umans

Lid/Strieper

Toon van Stipdonk

Lid/Kernraad

Bart Hurkmans

Lid

Marianne Bax

Lid

Even voorstellen
Hallo Strijpenaren,
Er werd mij gevraagd om mezelf even voor te stellen aangezien ik de komende jaren
deel uit maak van het bestuur van Buurtschap Strijp.
Voor de mensen die mij nog niet kennen en denken wie is
dat toch die ik regelmatig door Strijp zie racen/fietsen met
die bakfiets vol met kinderen nou….
Mijn naam is Marianne Bax ik ben 34 jaar oud. Ik ben
getrouwd met Maarten Bax we hebben samen 3 kinderen
(Marlou, Sil en Elske)
Voor mijn werk rijd ik een aantal dagen in de week naar
Asten waar ik Intern begeleidster ben en juf.
Daarnaast vind ik het fijn om (thuis) van alles te ondernemen
met onze kinderen. Schminken is een hobby van me, ook
fotograferen vind ik leuk om te doen.
Groetjes Marianne
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Beste Strijpenaren,
Mijn naam is Bart Hurkmans en ben sinds kort bestuurslid van buurtschap Strijp. Ik
woon samen met Janny en mijn zoon Juul aan de Hoogeindseweg 2a. Daar heb ik ook
mijn eigen bedrijf aan huis, waar ik mij voornamelijk bezig hou met het repareren en
onderhoud van diverse machines. Ik heb dus van mijn hobby, mijn werk gemaakt.
Leuk om samen met de rest van de bestuursleden ervoor te kunnen zorgen dat er onder
andere leuke activiteiten worden georganiseerd. De gezelligheid hier in de buurt maak
het wonen in Strijp mooi.
Groeten Bart

Beste Strijpenaren
Hallo ik ben Toon van Stipdonk. Ik ben 43 jaar en ben getrouwd met Anja en samen
hebben wij vier kinderen. Iza, Nina, Sara en Sam. Thuis hebben wij een Melkveebedrijf
en een Camperplaats. Ik woon al 30 jaar op hetzelfde adres aan de Strijperdijk nadat ik
samen met mijn ouders en onze koeien verhuisd ben vanuit Geldrop.
Mijn hobby’s zijn motorrijden, muziek en samen met het gezin met de caravan naar de
camping. Ik ben al sinds de kerst actief in het bestuur en heb het prima naar mijn zin. Ik
heb er zin in om nog veel leuke dingen te mogen organiseren. Tot ziens op een van
onze activiteiten!
Groet Toon
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Paaseieren zoeken
Op zondag 14 April was de paashaas druk bezig geweest met het verstoppen van de
eieren in het Leenderbos en dit jaar had de paashaas ook 2 gouden eieren verstopt.
Bijna 45 kinderen gingen vol enthousiasme de eieren zoeken maar vooral naar de 2
gouden eieren. Juul Cuijpers en Daan van Beekum hadden deze als eerste gevonden,
hiermee hebben ze een ijsbon gewonnen die ze kunnen inleveren bij Coop Sint Jan. Na
terugkomst bij de Schutsboom deelde de paashaas de chocolade eieren uit die lekker
werden opgesnoept. Het was een gezellige dag met prachtig weer en een goede
opkomst.

Voor meerdere foto’s van Paaseierenzoeken klik hier

Fietstocht
Buurtschap Strijp organiseert in samenwerking met de Vrienden van de Sint
Janschool de fietstocht op kermisdinsdag 18 juni 2019.
•

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 basisschool kinderen
begeleid worden door een volwassene! Kinderen die geen begeleiding hebben,
blijven op school. Dit is reeds door Basisschool st. Jan met de ouders
gecommuniceerd.
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•

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

•

Bij terugkomst in Strijp staat er 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.

Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
Het is lente! Dat betekent leven in de brouwerij. We hebben weer
allerlei moois en lekkers in huis.
Perkplantjes
Vanaf begin mei hebben we weer volop perkplantjes te koop. In het
weekend van Moederdag (11-12 mei) organiseren we voor de derde
keer een bloemenmarkt. Kom langs voor met het mooiste zomergoed, rechtstreeks van
de kweker!
Verse vis
Elke vrijdag hebben we een mooi assortiment verse vis in de winkel. Bestellen kan ook.
Laat ons voor donderdag 12.00 uur weten wat u nodig heeft en wij zorgen dat het er
vrijdag is.
Asperges
Het aspergeseizoen heeft een vliegende start gemaakt. Ook bij ons zijn nu heerlijke
asperges te koop, recht uit de Strijpse grond. En natuurlijk hebben we ook alles om een
heerlijke aspergemaaltijd te bereiden.
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Op zondag 14 april is ons gilde het nieuwe gilde seizoen traditioneel begonnen met haar
jaarlijkse familiedag/voorjaarschieten. Dit jaar sloten later op de dag de kinderen van
Strijp met hun kinderen aan om met het Buurtschap Strijp mee paaseieren te gaan
zoeken. Het was een fijne en gezellige dag.
Nu het seizoen weer is begonnen staan er ook weer diverse aktiviteiten voor ons gilde
op het programma. We beginnen op 27 april met Konings-dag. Dan is er om 10.00 uur
een viering in de kerk van Leende met gilde-eer. Na de dienst wordt er op de markt een
vendelhulde gebracht aan alle gedecoreerden van Leende en Strijp. Dit doen we samen
met het St. Catharina & St. Barbara gilde uit Leende. Maar ook wordt op zaterdag 4 mei
de dodenherdenking in Leende door een afvaardiging van beide gilden opgeluisterd.
Zaterdagavond 18 mei gaan we met ons gilde op bedevaart naar Ommel. De heilige
mis van 19.30 uur wordt dan voorgegaan door pastoor van Meijl. Naast ons gilde zijn
ook het mannen- en vrouwenkoor aanwezig. Na de viering wordt door ons gilde een
vendelhulde gebracht aan alle aanwezigen.
Zondag 2 juni neemt ons gilde deel aan de 77ste kringgildedag van Kring Kempenland.
Dit jaar wordt deze dag georganiseerd door Het Heilig Kruis gilde uit Gerwen.
Supporters zijn altijd welkom om ons bij de diverse gilde wedstrijden aan te moedigen.
Mocht u interesse hebben in ons gilde, loop dan gerust eens binnen bij De
Schutsboom of stuur een berichtje naar: info@gildeleenderstrijp.nl

Cordaad Welzijn
’t Cursushuys: Kennisbank
voor vrijwilligers en mantelzorgers in de regio
Drie lokale welzijnsorganisaties hebben de handen
ineengeslagen om een laagdrempelig cursusplatform op te
zetten voor vrijwilligers en mantelzorgers uit de hele regio. Via www.cursushuys.nl kan
men inschrijven voor een groot aantal cursussen en trainingen over uiteenlopende
onderwerpen.
Overal in de regio
‘t Cursushuys richt zich op mantelzorgers en vrijwilligers. Leervragen van deze
doelgroepen worden vertaald naar opleidings- en trainingsprogramma’s, die vervolgens
overal in de regio worden aangeboden. Uniek is dat deze cursussen toegankelijk zijn voor
deelnemers uit verschillende gemeenten. Hierdoor zijn de mogelijkheden om een
bepaalde cursus of training te volgen veel ruimer dan voorheen.
Efficiënt organiseren
Tot ongeveer een jaar geleden organiseerde elke gemeente een eigen cursusaanbod.
Met steun van verschillende fondsen, waaronder de Rabobank en het Oranjefonds, is nu
een regionaal cursusplatform opgezet. Daarmee kunnen de cursussen efficiënter en
goedkoper worden georganiseerd. Tijdens de proefperiode werd al duidelijk dat
deelnemers blij zijn met de ruimere mogelijkheden. Afstand bleek vrijwel nooit een
belemmering voor deelname.
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Leerlijnen
De trainingen die via ’t Cursushuys worden aangeboden, variëren van ‘mindfulness’ en
‘geheugentraining’ tot ‘marketing voor vrijwilligers’ en ‘signaleren achter de voordeur’.
Nieuw zijn de leerlijnen, waarbij cursisten eerst algemene basiskennis opdoen om daarna
met vervolgcursussen verder de diepte in te gaan. Het complete aanbod is nu voor een
heel jaar vooruit gepland.
Cursus aanvragen
’t Cursushuys staat open voor alle inwoners van Cranendonck, Heeze-Leende,
Valkenswaard, Veldhoven en de Kempengemeenten. Het overgrote deel van het aanbod
is gratis, wederom dankzij de steun van de verschillende fondsen. Wie op zoek is naar
informatie over een bepaald onderwerp, kan via contact@cursushuys.nl ook een
aanvraag indienen. Bij voldoende interesse wordt een cursus ontwikkeld en in het aanbod
opgenomen.
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: Marjon Middel 0650916619 of met Cordaad Welzijn 040 253 3443

Uitnodiging brainstormbijeenkomst voor het opknappen van de Strijpertunnel
De Strijpertunnel in Leende is nu nog een donkere doorgang met graffiti-tags. Ingeborg
van Meggelen uit Leende wil het Strijpertunneltje weer aantrekkelijker maken voor de
omgeving. De afgelopen periode zijn er met de jongeren van Leenderstrijp en Leende al
brainstormbijeenkomsten gehouden om alle wensen en ideeën voor het community-art
project ‘Lind Verbindt’ te inventariseren en uit te werken in een ontwerp. Voor de wat
oudere Leendenaren en Strijpenaren wordt er 20 mei van 14.30 tot 16.00uur een
bijeenkomst georganiseerd in De Huiskamer in Leende.
Wil je meedenken om het Strijpertunneltje een nieuw uiterlijk te geven dan ben je van
harte welkom.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 21-juni-2019
- Verschijningsdatum omstreeks: week 27
Contact 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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