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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 25 - Nummer 4 – juli 2019
Voor u ligt de 4e Strieper van dit jaar, ook deze keer weer vol leuke en handige
informatie en data.
Om de Strieper te downloaden, klik hier.
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
Zondag 29 september 2019

Streejpse burendag

Vrijdag 25 oktober

Pubquiz

Zaterdag 21 december

Kerstborrel

Graag tot ziens op onze activiteiten!

Collecte Buurtschap Strijp
Net als ieder jaar collecteerde het bestuur van ons buurtschap in mei voor de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons ook dit jaar weer
heeft gesteund met hun bijdrage! We kunnen mede hierdoor gezellige en leuke
activiteiten voor iedereen het hele jaar door organiseren! BEDANKT!!!!!
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Geboortenieuws
Op 14 mei 2019 is Eline Groenendal geboren, dochter van Susan en Jelle GroenendalAkkermans en zusje van Tessa en Milan

Fietstocht
Het stralende weer bracht 254 fietsers naar de parkeerplaats achter de school om deel
te nemen aan de jaarlijkse fietstocht. Grote groepen fietsers legden een tocht van
±20km af door Cranendonck. Bij de appelstop genoot iedereen van een lekker appeltje
en een flesje koud water waarna de tocht weer verder ging. Tijdens de fietstocht zijn er
ook nog soldaatjes gespot wat het ook nog spannend maakte. De rustplaats was bij
Café-zaal De Wielerbaan in Budel waar iedereen op het terras neerstreek. De kinderen
vermaakte zich in de speeltuin en de ijsjes werden met smaak opgegeten! Het was een
gezellige en zeer geslaagde dag.

Strijp luidt de zomer in (BBQ)
Op een warme vrijdagavond 28 juni scheen de zon
volop en tikte de thermometer bijna de 30°C aan. Op
het pleintje bij de winkel stond nog de tent van Strijp
kermis die nu voor de beschutting en een
verfrissend windje zorgde. Rond de klok van 18:00u
kwamen de eerste Strijpenaren genieten van een
over heerlijke BBQ bereid door de meesterbakkers
Janus en Frans. Dit jaar stond de drank gelukkig wel
koud! Voor extra verkoeling op deze warme avond
werd iedereen voorzien van een lekker waterijsje.
Waardoor ruim 75 volwassenen en 30 kinderen
hebben genoten van een fijne zomeravond.
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Ingezonden stukken:
Nieuws uit de winkel
Onze boeken
Wij verkopen vier interessante boeken:
• Het Noets Receptenboek: voor 100% natuurlijke, eerlijke, pure en
koolhydraatarme recepten van Nathalie Urgert.
• Van GezondDorp naar gezond land: over de LCHF-leefstijl,
geschreven door Hans van Kuijk en Norbert van den Hurk.
• Met Vereende Kracht - een eeuw winkel en school in
Leenderstrijp: het boek dat werd uitgebracht ter gelegenheid
van 100 jaar school en winkel. Leuk om cadeau te geven!
• Dropje (kinderboek): De avonturen van een kleine zwarte
shetlandpony. Geschreven door Gillian de Bart. Cadeautip!
Service
• Doppen actie: wij zamelen nog altijd doppen in voor het goede doel. Zowel plastic
als metalen doppen kunnen worden ingeleverd.
• Batterijen inzamelen: u kunt uw lege batterijen bij ons inleveren!
• Post: heeft u brieven of (ansicht)kaarten? Breng ze gerust langs. Wij doen ze na
18.00 uur voor u in Leende in de brievenbus.

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Op zondag 2 juni vond de 77ste Kringgildedag van Kring Kempenland weer plaats. Op
deze mooie, maar warme dag waren we te gast bij het Heilig Kruisgilde uit Gerwen. Ons
gilde behaalde daar de volgende prijzen: Marije van Velthoven werd eerste bij het
standaardrijden op het toernooiveld. Johan Bax (Jzn) behaalde een eerste prijs bij het
individueel vendelen in de vaandelklasse 35/50 jaar zonder acrobatiek. En ook bij het
groepsvendelen senioren werd een eerste prijs behaald. Voor de algehele presentatie
van het gilde tijdens de optocht van de gilden met 25 of meer personen werd ook een
eerste prijs behaald. Maar het meest trots is het gilde met het behalen van de
publieksprijs in de optocht.
Inmiddels kunnen we ook al terugkijken op een fijne en gezellige kermismaandag op 17
juni jl. Zoals gebruikelijk werd deze dag begonnen met een heilige mis in de kerk in
Leende waar het gilde in de vroege ochtend te voet naartoe was gegaan. Nadat op het
marktplein de traditionele vendelhulde was gebracht aan het Wereldlijk en Kerkelijk
gezag trok het gilde met de nodige tussenstops weer terug naar Strijp. Na de
koffiemaaltijd bij De Hospes ging het gilde naar De Schutsboom waar een onderlinge
schietwedstrijd plaatsvond. Er werd geschoten om prijzen die door de Strijpse en Lindse
middenstand waren geschonken. Voordat de vakantie begint, wordt er vrijdagavond 5
juli door de jeugdleden van het gilde geschoten voor het pastoor De Vries wisselschild.
Vorig jaar werd deze prijs gewonnen door Ruben Kummeling. Op deze avond zal via
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een onderlinge schietwedstrijd worden bepaald wie het schild het komende jaar op zijn
uniform mag dragen. Supporters zijn hierbij altijd welkom.
Na de vakantie vindt er op zondag 1 september het jubileumfeest plaats van het St.
Jansgilde uit Soerendonk. Zij vieren dan hun 375-jarig bestaan. Het Strijper gilde zal op
deze dag aanwezig zijn. Maar ook u bent van harte welkom om dit gildefeest bij ons
buurgilde mee te vieren.

Welzijn & zorg Leenderstrijp
Het ZOEM-project Heeze-Leende onder begeleiding van Cintha Bax is zeer positief
verlopen. 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 is een cursus afgesloten en heeft een
bijeenkomst plaatsgevonden met de Rabobank over “veilig bankieren met uw
smartphone”. Na de zomer start weer een nieuwe cursus waarvoor u zich kunt
aanmelden bij de dorpsondersteuners.
Op 4 april jl. hebben we samen met het Gilde St. Jan Baptista de jaarlijkse cursus AED
en reanimatie georganiseerd. De deelnemers zijn geïnformeerd over de laatste nieuwe
regels die gelden en werden in de gelegenheid gesteld te oefenen onder begeleiding
van Paula en Annemiek Dorsers. De kruisvereniging Leende heeft deze bijeenkomst
gefinancierd waarvoor dank.
In het voorjaar werd het vierjarig bestaan gevierd van de wandelclub. Na een uur heerlijk
wandelen op maandochtend 9.00 uur werd koffie gedronken met een lekker stukje
Strieper vlaai. Wilt u deelnemen dan sluit gerust eens aan.
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 kastje van de minibieb, dat bij de coöperatie staat, had
schade opgelopen. Gelukkig is het weer gemaakt, dankzij de
klussendienst. Wat fantastisch dat we deze mensen hebben
waar we altijd een beroep op kunnen doen.
Inmiddels zijn we alweer ieder dinsdagmiddag en –avond actief
op de Jeu de Boulesbaan. Een toevallige passant heeft een
speciale hark voor ons gemaakt die super werkt. Ook de
bezem en kleine hark hangen weer aan de boom die nabij het
scorebord te vinden is. Dank aan de gulle gevers die daarvoor
zorggedragen hebben! Kom ook eens een middag of avond
meedoen. Er is altijd plaats voor meer deelnemers en het is
reuze gezellig!!
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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. De dato vindt u op de website.
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.
Regelmatig worden ons vragen gesteld die te maken hebben met activiteiten van de
gemeente. U kunt daarvoor ook altijd terecht via de emailservice “Berichten over uw
buurt”. Dit is een wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
https://www.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. Het is mogelijk u
aan te melden via: voorlichting@heeze-leende.nl. Ook kan de app gedownload worden
van Heeze-leende24 voor lokaal nieuws.
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

Kernraad

Graag geven we in deze Strieper een korte update vanuit de Kernraad Leenderstrijp.
Wie we zijn en wat we zoal doen.
Wat doen we?
Als Kernraad stellen we ons als doel om de leefbaarheid van Leenderstrijp op peil te
houden en waar nodig te vergroten. We zijn onderdeel van Stichting Buurtschap Strijp
en om de belangen te behartigen van Leenderstrijp en haar inwoners hebben we
geregeld contact met partijen zoals de gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer,
maar ook de andere dorpsraden uit bijvoorbeeld Sterksel en Leende.
De onderwerpen die sowieso op onze agenda staan, zijn hieronder vermeld. Daarnaast
streven we ernaar betrokken te zijn bij andere ontwikkelingen zoals laatst een
denktankbijeenkomst over energietransitie door de gemeente.
-

Buurtpreventie-app
We beheren deze app-groep met momenteel zo’n 250 (!) leden.
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’t Bruukske
Deze ruimte (gemeenschapshuis) binnen de bs St. Jan wordt door verschillende
partijen gebruikt en de sleutel wordt beheerd in Strijp. De Kernraad draagt bij in
het contact met de gemeente en de gebruikers hieromtrent.
Verkeer
Vanuit de Werkgroep Verkeer wordt de Kernraad op de hoogte gehouden van
alle verkeersgerelateerde zaken, zoals de maatregelen rondom het sluipverkeer
en de kleine ergernissen.
Welzijn & Zorg
Vanuit de Stichting Welzijn en Zorg worden we op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen op het gebied van Welzijn & Zorg in Strijp.
Buurtschap
Vanuit het Buurtschap woont ook altijd een vertegenwoordiger de vergaderingen
bij zodat we van elkaars ontwikkelingen op de hoogte blijven.
Openbare Kernraadvergadering
Tenslotte houden we 1 x per jaar een openbare Kernraadvergadering, de laatste
keer gezamenlijk met de jaarvergadering van het Buurtschap.

Wie zijn “we”?
Maartje Engelen (voorzitter)
Riet van den Broek (lid namens St. Welzijn & Zorg)
Toon van Stipdonk (lid namens Buurtschap)
Sophie Tutelaers (lid)
Marjolein Arps (secretaris en lid namens werkgroep Verkeer)
Wil je meer weten of wil je ons op de hoogte brengen van zaken met betrekking tot de
leefbaarheid van Leenderstrijp? Neem dan contact met ons op via:
arps.marjolein@gmail.com

Werkgroep verkeer Leenderstrijp
Onderhoud Strijperdijk en Strijperstraat
Voor de Strijperdijk betekent dit dat in eerste instantie het wegdek waar nodig wordt
gerepareerd (randen en gaten in het midden). Dit is ten tijde van het uitkomen van deze
Strieper als het goed is net afgerond. Ook worden de versmallingen weggehaald, omdat
deze een onvoldoende remmende werking hadden voor het sluipverkeer, fietsers hinder
hadden van de naar buiten gereden paaltjes en hier teveel onderhoud aan gepleegd
moest worden.
In tweede instantie, zal er een nieuwe slijtlaag worden aangebracht (een kleeflaag
afgestrooid met een laagje steenslag) en komen er op de plaatsen van de
versmallingen, drempels over de gehele breedte van de weg. Met de aanleg van deze
drempels wordt rekening gehouden met de toegestane snelheid van 60 km/u en de bus
die ook over deze drempels moet.
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Het onderhoud aan de Strijperstraat zal in het najaar plaatsvinden en zal zich toespitsen
op het traject vanaf huisnummer 34 tot aan de kruising met de St. Jan Baptistastraat. Op
dit stuk wordt de bestrating in zijn geheel opnieuw aangebracht, de stenen van de
rijbaan worden hergebruikt. Voor de fietsstroken worden nieuwe stenen gebruikt.
Daarnaast wordt gekeken om, waar mogelijk goten, achterwege te laten. Zodoende
ontstaat er een wegdek dat vergelijkbaar is met het wegdek zoals dit er nu ligt op het
eerste stuk als je Strijp binnenkomt vanuit Leende. De verharding is na de
werkzaamheden weer mooi egaal wat het comfort en de veiligheid voor de gebruiker ten
goede komt. Natuurlijk is onze wens dat volgend jaar meteen een volgend traject op die
manier onder handen wordt genomen, maar dat kan nog niet worden toegezegd en zal
per jaar bekeken worden.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 27-september-2019
- Verschijningsdatum omstreeks: week 41
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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