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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 26 - Nummer 3 – Juni 2020
Voor u ligt de 3e 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
Dinsdag 23 juni

Fietstocht kermis (afgelast i.v.m. COVID-19)

Zaterdag 12 september

Boerenbruiloft (afgelast i.v.m. COVID-19)

Vrijdag 23 Oktober

Najaarsactiviteit

Zaterdag 19 december

Jingle Bells

2020 is een bijzonder jaar. Als Bestuur van Buurtschap Strijp hebben we op basis van
de huidige richtlijnen van het RIVM helaas het besluit moeten nemen om de komende
activiteiten voor dit jaar te annuleren. De fietstocht, zomerbarbecue en jammer genoeg
ook de Boerenbruiloft die dit jaar gepland stond zullen niet doorgaan. Deze laatste willen
we verplaatsen naar 2021.
Aan het einde van de zomer hopen we meer zicht te hebben op de ruimte die we als
samenleving en dus ook als buurtschap hebben om elkaar te treffen bij activiteiten.
Collecte Buurtschap Strijp
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Dit jaar hebben we de collecte ronde langs de deuren helaas moeten annuleren maar
Strijp weet massaal de digitale snelweg te vinden. Namens het bestuur van buurtschap
Strijp willen we jullie hartelijk danken voor alle mooie bijdragen die we reeds hebben
mogen ontvangen.
Voor degene die nog graag een vrijwillige bijdrage willen overmaken kan dit naar
rekening nummer: NL39RABO0127431551 t.n.v. Stichting Buurtschap Strijp met
vermelding van uw naam en adres.
Ingezonden stukken:
Welzijn & zorg Leenderstrijp
Momenteel is het moeilijk voor onze stichting om al onze activiteiten vorm te geven.
Daar de meeste van ons behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn veel aanpassingen
nodig.
Het wandelen gaat op maandagochtend gewoon door, echter, op de gepaste afstand
van 1,5 meter.
Helaas is jeu de boules niet mogelijk omdat we deze afstand niet kunnen waarborgen.
Hopelijk kunnen we het kaarten in het najaar weer opstarten met de nodige
maatregelen.
Van de minibieb kan gebruik gemaakt worden. Met regelmaat wordt de collectie van de
boeken voor de bieb op school en in het boekenkastje ververst.
Elke 3e donderdag van de maand zijn de vrijwilligers weer actief. Nu niet met het
verzorgen van een heerlijke maaltijd in d’n Herd van Streejp. Wel is men bezig, om
vanwege het gemis van dit gezellige samenzijn, zorg te dragen voor een kleine attentie.
Nee, vergeten doen we jullie niet. Voor de vrijwilligers is het niet doorgaan van de
activiteiten net zo’n groot gemis als voor de deelnemers!! Wij hopen snel betere
berichten te kunnen melden. Blijf gezond en tot ziens!!
Voor informatie kunt u terecht bij 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
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Coöp St. Jan
Al ruim honderd jaar kunnen inwoners van Strijp lid
worden van de winkelvereniging. Zo dragen we met z’n
allen zorg voor het behoud van de winkel; een
belangrijke maatschappelijke en sociale voorziening in
onze kern.
Het lidmaatschap is voorbehouden aan inwoners van
Strijp. Maar ook mensen die elders wonen (zoals veel
oud-Strijpenaren) dragen de winkel een warm hart toe.
Om ook hen de gelegenheid te bieden de winkel te ondersteunen, is het vanaf nu
mogelijk om ‘vriend’ te worden van de winkelvereniging. Vrienden betalen €7,50 per
jaar. Dit bedrag komt ten goede aan extra voorzieningen, onderhoud en promotie van
onze winkel.
Vrienden hebben – in tegenstelling tot leden – geen stemrecht. Wel profiteren zij mee
van het jaarlijkse ledenvoordeel.
Bent of kent u iemand die Vriend van de winkel wil worden? Of heeft u interesse in het
lidmaatschap? Haal dan vandaag nog een inschrijfformulier op bij de winkel en lever dat
ingevuld weer in. Uw eerste voordeel heeft u dan al binnen, want u ontvangt direct de
unieke ‘Coöp. St.-Jan-boodschappentas’.
Aanmelden kan ook via bestuur@coop-sintjan.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs
gesteld!
Nieuws uit de winkel
Nieuw recept
Onze Streejpse vlaoi heeft voortaan een appeltaartbodem. Heerlijk!
De deelnemers aan onze tekenwedstrijd mochten de vlaoi als eerste
keuren en gaven deze een dikke tien! Dank jullie wel kinders!
Gratis brochure
De nieuwe brochure van recreatief Heeze Leende is binnen. Deze kunt u gratis
meenemen. Leuk om eens te lezen wat er allemaal te zien en te beleven is in onze
mooie omgeving.
Assortiment
Ons assortiment wisselt nog steeds elk seizoen. Ook nu hebben we weer veel lekkers
en leuke cadeautjes voor u in huis gehaald. Binnenkort komen daar nog vaste planten
(winterhard) bij. Volop keuze!
Alle dagen open
Vanaf 1 juni zijn we weer 7 dagen per week vanaf 8.30 uur geopend: doordeweeks tot
18 uur en in het weekend tot 16 uur.
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Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Het coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Wat een feestelijk jaar had moeten
worden vanwege ons 375 jarig bestaan, eindigt in een jaar waarin we op gepaste
afstand van elkaar leven. De wereld is in korte tijd veranderd waarbij verbroedering, wat
bij het gilde hoog in het vaandel staat, lastig is. Vele activiteiten van het gilde zijn
inmiddels afgelast en kunnen we onze mooie accommodatie, De Schutsboom, niet
gebruiken zoals we dat graag zouden doen. Gelukkig konden we tijdens de jaarlijkse
dodenherdenking toch ons steentje bijdragen, zij het in aangepaste vorm. Op
koningsdag is de vendelhulde uitgezonden via RTV Horizon. Helaas kan de
Kringgildedag, die dit jaar in Leende zou plaatsvinden ook niet doorgaan. En tot onze
spijt wordt er dit jaar door ons gilde geen nieuwe koning geschoten op kermismaandag.
Ook de jubileumviering op zondag 6 september zal niet doorgaan. Het lijkt ons niet
verstandig om dan al met een grote groep genodigden uit Strijp en de regio bij elkaar te
komen.
Toch willen we de St. Jansviering met St. Janstroswijding op woensdag 24 juni niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Deze viering, die sinds enkele jaren op de lijst van
immaterieel erfgoed staat, zal op gepaste wijze doorgang vinden. Echter hebben we dan
ook te maken met de coronaregels zoals het RIVM die ons voorschrijft. In overleg met
pastoor van Meijl is besloten dat de viering alleen toegankelijk is voor onze eigen
gildebroeders en -zusters. Echter willen wij u wel de mogelijkheid bieden om uw eigen
St. Janstros tijdens deze viering te laten wijden. Hiervoor zal er op 24 juni (voor het
Gilde gebouw) een rek worden geplaatst waar u op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur
tot 18.00 uur uw tros aan kunt hangen. Voorzie uw tros van uw naam zodat u deze weer
makkelijk kunt terug vinden. Vanaf 20.00 uur kunt u uw tros weer ophalen en hem, zoals
gebruikelijk, bij uw huisdeur ophangen. Houdt u hierbij wel rekening met de 1,5 m
afstand! Nog even als geheugensteuntje, de St. Janstros bestaat uit de volgende
bloemen en kruiden: St. Janskruid, notenblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem,
margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras,
aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer
(snoffel) toegevoegd.
De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te
smeken tegen noodweer, boze geesten, en geluk en gezondheid te brengen aan
diegene die achter de tros hun heil zoeken. Vooral het laatste wensen wij als gilde in
deze coronatijd iedereen van harte toe. We hopen elkaar ook weer spoedig te mogen
begroeten in betere tijden.
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Werkgroep verkeer
Deel 1
Kleine ergernissen onderhoud bermen en wegen 2020
In april heeft de inventarisatie plaatsgevonden van de kleine erfenissen op het gebied
van onderhoud aan wegen en bermen. We hebben de aangemelde punten vanuit
Leenderstrijp ingebracht en het was de bedoeling dat dit in mei met de verschillende
dorpsraden besproken zou worden.
Dit overleg heeft echter helaas nog niet kunnen plaatsvinden in verband met de
Coronacrisis.
Eind mei ontvangen we wel de totaallijst met ingebrachte punten en hopelijk kan er op
dat moment ook snel een bijeenkomst gepland worden.
Lachende of treurende smileys wijzen automobilisten op snelheid
Als werkgroep Verkeer krijgen we van de gemeente de beschikking
over een mobiele en interactieve snelheidsmeter. Deze gaan we
langs wegen plaatsen waar vaak te hard wordt gereden. De borden
confronteren automobilisten op een vriendelijke manier met hun actuele snelheid. Deze
zullen we om de zoveel tijd gaan verplaatsen langs de wegen in en buiten de kom van
Leenderstrijp. Ervaring leert, dat de borden bijdragen aan bewustwording en hierdoor de
snelheid omlaag brengen. We hopen hiermee de verkeersveiligheid te bevorderen.
Het systeem is duurzaam, doordat de borden voorzien zijn van een zonnepaneel.
Parkeren bs. St Jan
Afgelopen periode is het natuurlijk stil geweest, maar sinds vorige week komt het
schoolgaande verkeer weer mondjesmaat op gang.
Dit betekent ook weer, dat al het verkeer, auto's, fietsers en voetgangers, gebruik
maken van hetzelfde wegennet. Daar heeft de school nadrukkelijk mee te maken en
zelfs een beperkte mate van verantwoordelijkheid voor. En daar vragen ze graag ieders
begrip en medewerking voor, onder andere ook via deze weg.
Om het diverse verkeer zo veilig mogelijk van en naar school te laten gaan, heeft de
school hiervoor een beleid opgesteld. Zie hiervoor de brief van de school in deze
Strieper bij deel 2 werkgroepverkeer.
Graag vragen we aan iedereen die het betreft, om de brief hierover van de school nog
eens na te lezen, zodat onze kinderen en kleinkinderen veilig naar onze school kunnen.
Bericht Staatsbosbeheer
Tijdens een recent contact met boswachter Erik Schram werd ons
verteld dat dit jaar het fietspad richting Bruggerhuizen (vanaf de
Heerstraat tot aan de T-splitsing in het Leenderbos) onderhouden zal
worden en onder andere zal worden verbreed. Het fietspad blijft
uitgevoerd in halfverharding.
En wellicht zelf al gezien/ benut: de twee nieuwe schuilhutten in het bos.
Eén op de kruising Kluizerweg-Bruggerdijk en de andere op de kruising
Kluizerweg-Kluisweg.
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Vragen en tips?
We doen ons best de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de diverse
ontwikkelingen op verkeersgebied, maar zien en weten natuurlijk niet alles! Schroom
dus vooral niet om contact met ons op te nemen als u iets opvalt of als u vragen heeft. U
kunt ons mailen via infra@leenderstrijp.com.
Deel 2
LEENDERSTRIJP EEN VEILIG DORP.
Leenderstrijp is een prachtig, landelijk dorp, waar kinderen zich veilig voelen en heerlijk
kunnen spelen. Dit landelijke en relatief verkeersarme dorp heeft heel veel voordelen
maar ook het nadeel dat er geen voetpaden en fietspaden zijn. AL het verkeer, auto's,
fietsers en voetgangers, moeten allemaal gebruik maken van hetzelfde wegennet. En
daar hebben wij als school nadrukkelijk mee te maken en zelfs een beperkte mate van
verantwoordelijkheid voor. EN daar hebben wij heel nadrukkelijk uw begrip en
medewerking voor nodig.
NIEUWBOUW SCHOOL EN VISIE OP PARKEREN.
Bij het bouwen van de nieuwe school in 2012-2013 hebben wij heel goed gekeken naar
de veilige bereikbaarheid van de school voor álle kinderen. We hebben toen heel
bewust gekozen om de verschillende verkeersstromen (fietsers, voetgangers en auto's)
te scheiden van elkaar. Met als gevolg dat we twee ingangen hebben naar het
schoolplein. Een voor voetgangers en fietsers vlakbij het Klooster en een voor het
autoverkeer, aan de achterkant van de school, naast de sportzaal. Het idee daar achter
was dat op deze manier ook wandelende en fietsende jonge kinderen veilig op school
kunnen komen.
Aan de voorkant van de school, helpt het toen al bestaande stop/parkeer verbod in het
Klooster bij het scheiden van deze verkeersstromen. Dankzij dit verbod komt er relatief
weinig autoverkeer door het Klooster en kunnen voetgangers en fietsers daarlangs veilig
het schoolplein op. [ In het kaartje in de bijlage is de scheiding van deze twee
verkeersstromen in het belang van alle kinderen duidelijk weer gegeven. De rode lijn zijn
de voetgangers en fietsers en de blauwe lijn het autoverkeer. Dit is toen in overleg met
de gemeente en de buurtbewoners, naar ieders tevredenheid besproken.]
VEILIG PARKEREN VOOR IEDEREEN.
Wanneer er tóch geparkeerd en gestopt wordt door auto's in het Klooster, is die
scheiding van verkeersstromen weg en geeft het voor de meest kwetsbare doelgroep,
veel meer drukte én dus ook onveiligheid. Ook het kruispunt, wat veel wegen bij elkaar
brengt en dus snel gevaarlijk wordt, wordt op deze manier nóg drukker en dus ook nóg
gevaarlijker. De kinderen uit Leenderstrijp zijn die drukte niet gewend.
De parkeerplaats van de school ligt halverwege de Sint Jan Baptistastraat, naast de
sportzaal. Dit is een veilige plaats om kinderen uit te laten stappen en over het voetpad
naar school te laten gaan. Wij vragen u dan ook om uw begrip en medewerking en als u
uw kind met de auto brengt, om van dát parkeerterrein gebruik te maken. Dit
parkeerterrein is prima te bereiken vanuit de richting Leende via de Hoogeindseweg en
vanuit Leenderstrijp via de Kapelstraat en ook weer de Hoogeindseweg. Graag het
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parkeerterrein inrijden via de smalle ingang naast de huizenrij en de parkeerplaats
verlaten via de bredere gymzaal kant.
Bij evenementen kan het zijn dat ons parkeerterrein vol is maar dan kunt u ook nog
gebruik maken van het geasfalteerde basketbalveld. U kunt dan achterlangs de huizenrij
naar de school lopen. Dat kost u maar een minuutje extra. Het grasveld tegenover de
parkeerplaats mogen wij niet gebruiken.
VEILIG VERKEER, DAT DOEN WE SAMEN.
Op dit moment worden buurtbewoners (op een vaak vervelende manier) persoonlijk
aangesproken, als zij samen met ons de veiligheid van de kinderen willen bewaken. Dit
vinden wij oprecht heel vervelend en kan echt niet. Deze mensen denken alleen
maar mee met ons en proberen het veilige verkeersstromen-beleid te ondersteunen.
Echt niet uit eigenbelang maar met het belang van de veiligheid van de kinderen voor
ogen.
Wij hopen dat u nu begrijpt waarom we het verkeersbeleid en dus ook het parkeren op
deze manier hebben ingericht. En vragen u met klem om dit beleid ook te volgen om er
zo samen voor te zorgen dat de veiligheid van ALLE kinderen van de St. Jan wordt
gewaarborgd.
Argumenten als " ik ben bijna te laat", of " ik sta er toch maar even" en " het regent en
anders worden we nat" wegen niet op tegen de veiligheid van uw kinderen. LATEN WE
ER SAMEN VOOR ZORGEN DAT ALLE KINDEREN VAN DE ST. JAN MET EEN
VEILIG GEVOEL NAAR SCHOOL KUNNEN KOMEN!!
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking,
namens het team en alle kinderen: Mári Kokke (directie Bs. St. Jan)

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 28-augustus-2020
- Verschijningsdatum omstreeks: week 36
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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