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De STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp
Jaargang 27 - Nummer 1 – Januari 2021
Voor u ligt de 1e 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 7 februari

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

Zondag 14 februari

Optocht Leende (afgelast i.v.m. COVID19)

Vrijdag 19 maart

Jaarvergadering (o.v.b.)

Zondag 28 maart

Paaseieren zoeken (o.v.b.)

Dinsdag 22 juni

Fietstocht kermis (o.v.b.)

Vrijdag 16 juli

BBQ (o.v.b.)

Zaterdag 11 september

Boerenbruiloft (o.v.b.)

Oktober

Najaarsactiviteit (o.v.b.)

Zaterdag 18 december

Jingle Bells (o.v.b.)
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Hopelijk kunnen we dit jaar samen met jullie weer genieten van onze activiteiten!

Beste Wensen

Namens Buurtschap Strijp willen wij iedereen een heel gelukkig en vooral een gezond
2021 toe wensen en hopen we weer gauw naar het “normale” te gaan en dat we onze
activiteiten weer snel kunnen doorzetten samen met jullie!!

Geboren
Op zaterdag 12 december 2020 is Milou Hurkmans geboren. Dochter van Bart en Janny
Hurkmans en zusje van Juul Hurkmans. Wij wensen ze veel geluk samen.

Nieuwe inwoners
Hallo buurtbewoners,

We zijn de nieuwe bewoners van Strijperstraat 29a, en het warme welkom door de buurt
was fantastisch! Onze kinderen Julia en Jip zaten al op school in Strijp, maar kunnen nu
lopend naar school, hoe fijn is dat! Saar en Lot gaan binnenkort ook naar school. We
vinden het hier heerlijk wonen en kijken uit naar de buurtactiviteiten!

Margo & Erik-Jan
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Roos Taffijn  Sint Jan Baptistastraat 11
Ellen van Moorsel en Judith Sanders  Strijperstraat 57D
Familie Kroeze  Strijperstraat 25

Welkom in Leenderstrijp , wij wensen jullie veel woonplezier!!

Sinterklaas
Op zaterdagmiddag 28 november 2020 is Sinterklaas met zijn gevolg in Leenderstrijp op
bezoek geweest en werd daar zeer hartelijk onthaald.
Dit jaar, om begrijpelijke redenen, anders dan anders. Maar het succes was niet minder
groot, gelet op de vele reacties op de WhatsApp groep ‘Aktiviteiten Strijp’.
Alle straten en huizen werden bezocht en daar werden leuke verrassingen uitgedeeld.

Voor meer foto’s, klik hier.

Jingle Bells
Helaas heeft Jingle Bells afgelopen jaar niet door kunnen gaan wegens COVID-19.
Echter heeft de klusgroep van Welzijn en Zorg weer een mooie kerststal getimmerd.
Langs deze mooie kerststal stond een zeer grote kerstboom met lampjes te schitteren
versierd met verschillende mooie creaties van kinderen uit Leenderstrijp.
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Velen mensen uit de omgeving kwamen dit mooie plaatje bewonderen onder het genot
van een kopje koffie gehaald bij het winkeltje.

Ingezonden stukken:

Eeuwelingen op Strijp

Wat doet een gemeenschap als er 2 eeuwelingen in ons midden zijn? Op 20 december
2020 verjaarde Max Farjon en Sjef Cardinaal verjaart 1 februari 2021. Beide bereiken zij
de gezegende leeftijd van 100 jaar, een hele eeuw! Wat zijn we een gezond dorp.
Vorig jaar tijdens onze burendag onderging het Strijpertunneltje een metamorfose met
als thema “Lind verbind”. Het vertelde het verhaal van Leende en Leenderstrijp, maar
het was niet compleet.
Heel eerlijk, Pierre Joppen kwam met het idee om het verhaal aan te vullen, ter ere van
onze eeuwelingen, met tekeningen van Max Farjon. Aan de ene kant de Lindse blaos
van Leende en aan de andere kant de St. Jans Kapel van Strijp. Dit zou de verbinding af
maken en de Strijpertunnel verbindt nu volledig.

We bedanken alle Strijpenaren en Leendenaren die dit mede mogelijk hebben gemaakt,
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door hun inzet, belangstelling en bijdragen, in het bijzonder de Strijpenaren die borg
hebben gestaan om het cadeau te realiseren.
Wat is het mooi geworden!
Nogmaals dank
Johan Wijnen

Kernraad
Onderhoud Strijperstraat
Recent is er in een nieuwsbrief aangekondigd, dat de gemeente een vervolg gaat geven
aan het herstraten van de Strijperstraat. De bedoeling was om hier eind 2020 aan te
beginnen, maar dit heeft men moeten uitstellen naar het nieuwe jaar.
De bestrating op het traject vanaf de kruising met de Kapelstraat tot de campings zal in
zijn geheel, wel met behoud van de huidige stenen, herstraat worden. Gelijktijdig
worden ook de bermen verstevigd met grasbetonblokken.
Omwonenden zullen voorafgaand aan de werkzaamheden nog middels een bief worden
geïnformeerd.
Later in het jaar wordt het traject, vanaf de kruising met de St Jan Baptistastraat tot aan
de kruising met de Kapelstraat, ook nog herstraat. Voor dit stuk worden deels nieuwe
stenen gebruikt. Deze nieuwe materialen hebben lange levertijden, waardoor er nu
begonnen wordt met het laatste gedeelte.
Ten tijde van de werkzaamheden zal er enige overlast ontstaan, maar hierna zou de
weg weer een stuk egaler moeten zijn, wat het comfort en de veiligheid voor alle
gebruikers ten goede komt.
Transitievisie Warmte gemeente Heeze-Leende
Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser, de biodiversiteit loopt terug en
we hebben te maken met extreem weer. De gevolgen zijn voor iedereen voelbaar.
Daarom wil de gemeente Heeze-Leende samenwerken aan het verbeteren en
verduurzamen van de leefomgeving in Heeze-Leende.
Een belangrijk onderwerp is aardgasvrij wonen in 2050. Dat lijkt misschien nog ver weg,
maar er moeten nu al stappen gezet worden om dit doel te halen. Zodoende is de
gemeente Heeze-Leende bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de
visie komt te staan hoe alle gebouwen in de gemeente Heeze-Leende van het aardgas
af worden gekoppeld.
Om te horen wat de gedachten en ideeën zijn, wil de gemeente op tijd met bewoners in
gesprek over toekomstige plannen. In februari en maart zullen hiervoor
bewonersavonden gepland worden. Zodra de data hiervoor bekend zijn, zal dit vermeld
worden in de Strieper. Op de gemeentelijke website komt ook een aparte pagina met
meer informatie over dit onderwerp. Hier wordt nog aan gewerkt en ook hierover houden
we u via de Strieper op de hoogte.
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Nieuws uit de winkel
We zijn open!
Gelukkig mogen we onze deuren open houden. U kunt dus bij ons terecht voor
dagelijkse boodschappen. Gelukkig! Natuurlijk letten we op elkaar, dragen we een
mondkapje en laten we maximaal 4 klanten tegelijk binnen. Zo kunt u veilig
boodschappen doen.
Elke woensdag ‘pietsa’
Ook in de wintermaanden kunt u bij ons terecht voor heerlijke, vers bereide pietsa uit
eigen oven. Elke woensdag is het bij ons pietsadag.
U vindt de menukaart op onze website, of komt langs in de winkel voor een pietsafolder.
U kunt kiezen uit verschillende bodems:
· Groentenbodem (courgette, bloemkool of rode bieten)
· Normale pizzabodem
Nieuw: onze eigen huiswijn!
In samenwerking met Johan Wijnen hebben we vanaf
nu onze eigen huiswijn: goeie wien eujt ‘ne Streejpse
fles. Heerlijke rode wijn, leuk als cadeau of in een
cadeaupakket.
Bakmixen voor thuis
Zin om te bakken? Wij verkopen diverse cakemixen in
lekkere, winterse smaken.
Thee uit Soerendonk
Met trots zijn wij het eerste verkooppunt van
theemelanges uit Soerendonk, verbouwd op de landerijen van theeplantage het
Zuyderblad. Lekker voor uzelf of om cadeau te geven.

Welzijn & zorg Leenderstrijp
Het jaar 2020 is ten einde en waarmee we kort de balans op maken. Corona heeft, voor
een belangrijk deel van het jaar, voor veel activiteiten roet in het eten gegooid! Zeker
voor Welzijn&Zorg is het van belang er voor zorg te dragen dat onze gemeenschap
geen onnodige risico’s loopt door de maatregelen te negeren. Helaas zijn deze
maatregelen de laatste maanden alleen maar aangescherpt. Misschien kunnen we
medio 2021 weer aan de slag mits het vaccin dat in januari voor ons beschikbaar komt
zijn werk goed doet. We blijven alert en zeer voorzichtig!
Gelukkig heeft ons klusteam samen met het buurtschap de kerststal weer een mooie
plek kunnen geven op het pleintje naast de winkel. Een lichtpuntje in deze tijd en zeker
de moeite waard een bezoekje te brengen. Zowel overdag maar zeker ook in de avond
is het prachtig met al die lampjes! Het draagt bij aan een mooie kerstbeleving.
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Helaas is het wandelen
het gezellige koffie-uurtje
het najaar hebben we niet
zeer jammer ervaren. We
Voor volgend jaar wordt
ingepland en vertrouwen
kunnen starten. Gelukkig
regelmatig contact gehad
deelnemers van de

even stilgelegd mede ook omdat
na afloop niet is. Het kaarten in
kunnen opstarten. Voor velen als
beleefden er veel plezier aan.
het allemaal weer gewoon
we er op na de zomer weer te
heeft de dorpsondersteuner
met diverse inwoners en
activiteiten.

Elke 3e donderdag van de
het eetpunt actief. Nu
heerlijke maaltijd in d’n
vrijwilligersteam heeft wel
bezocht met een kleine attentie. Bedankt daarvoor!!

maand blijven de vrijwilligers van
niet met het verzorgen van een
Herd van Streejp. Het
iedere maand de deelnemers

Een van onze dorpsondersteuners, Gonnie Joppen, is verhuisd naar Budel. Zij zal
daarom geen deel meer uit maken van het team dorpsondersteuners. Truus Joppen zal
voorlopig deze taak alleen op zich nemen. Zij heeft voorlopig wel ondersteuning achter
de hand voor de ronde tafelgesprekken bij de gemeente. Hopelijk vinden we op termijn
versterking voor deze mooie functie. Daarnaast belemmert Corona ook in het
onderhouden van contacten met andere kleine kernen en projecten in en in de
omgeving van Leenderstrijp. Wij hopen snel betere berichten te kunnen melden. Blijf
gezond en tot ziens!!
Voor informatie kunt u terecht bij de dorpsondersteuner en/of het regelen van
ondersteuning: neem contact op met de dorpsondersteuner Truus Joppen bereikbaar op
telefoonnummer 06-44622729. Nadere informatie is te vinden op www.leenderstrijp.com

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp

Allereerst willen we als gilde iedereen een goed maar vooral gezond 2021 toewensen.
Inmiddels is het nieuwe jaar weer begonnen. Voor het gilde een rustig begin zonder de
gebruikelijke nieuwjaarsborrel. Zoals iedereen hebben we als gilde ook te maken met de
huidige beperkende maatregelingen. Hierdoor kunnen er momenteel nog geen
aktiviteiten plaats vinden. Helaas hebben we van zustergilde St. Catharina & St. Barbara
uit Leende ook al het bericht ontvangen dat de kringgildedag 2021 in Leende weer geen
doorgang zal hebben.
Gelukkig hadden we wel toestemming om Max Farjon, erelid en oud archivaris van ons
gilde, een vendelhulde te brengen op zijn 100ste verjaardag. Hij genoot zichtbaar van
de vendelhulde. Het is heel bijzonder als vereniging om een 100 jarig lid te mogen
hebben. Maar als alles meezit zal ook een tweede erelid van ons gilde deze
eerbiedwaardige leeftijd binnenkort bereiken. Sjef Cardinaal hoopt deze mijlpaal te
bereiken op maandag 1 februari. Als gilde hopen we dat we ook bij hem toestemming
krijgen om hem met een vendelhulde te kunnen feliciteren. Deze zal dan op zondag 31
januari zijn.
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Mocht u tijdens de tweede lockdown in en om je huis aan het opruimen zijn, het gilde
zamelt nog steeds oud ijzer in. Dit kunt u inleveren bij gildebroeder Tinus van den Berg.
Of u neemt contact op met ons gilde via info@gildeleenderstrijp.nl. Wij zijn er als
vereniging heel blij mee.
Als gilde hopen we dat in 2021 het virus snel kan worden teruggedrongen zodat we
onze aktiviteiten weer kunnen oppakken en we elkaar weer kunnen ontmoeten in De
Schutsboom en u ook weer kunnen begroeten bij een van onze aktiviteiten.

Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 12-maart-2021
- Verschijningsdatum omstreeks: week 12

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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