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De
STRIEPER
Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Jaargang 27 - Nummer 2 – April 2021

Voor u ligt de 2e 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

Jaarvergadering (zie bijlage)

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.)

Graag tot ziens op onze activiteiten!

https://www.leenderstrijp.com/documents/strieper-2019/
http://eepurl.com/glyTbH
http://eepurl.com/glyTbH
http://www.leenderstrijp.com/
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Geboren

Op dinsdag 26 januari 2021 is Fem Joppen geboren. Dochter van Mark Joppen en
Maartje Staals en zusje van Suze. Wij wensen ze veel geluk samen!

Nieuwe inwoners:

Jan-Willem, Robyn, Evie en Stef Reiling (Zaalstraat 2)

Welkom in het mooie Strijp en veel woon plezier!!

Jaarvergadering

Vanwege de coronapandemie en de geldende (lockdown) maatregelen is het zowel in
maart 2020 als in maart 2021 niet mogelijk geweest om een face to face jaarvergadering
te organiseren.

Om de bewoners van Leenderstrijp alsnog inzicht te geven in de georganiseerde
activiteiten, voegen we in deze Strieper een overzicht toe. Mochten er hierover nog
vragen of opmerkingen zijn, dan kun je je wenden tot de voorzitter Johan Wijnen. 
Ook voor inzicht in het financiële plaatje verwijzen we je naar de voorzitter.

We hopen van harte dat we jullie op korte termijn weer mogen verwelkomen bij een van
onze activiteiten!

Wisseling bestuursleden

Wij willen Ludo Umans bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. En daarop
volgend het nieuwe bestuurslid Stefan Schoone heel veel succes wensen voor de
komende jaren.

Na 5 jaar in het Bestuur van Buurtschapstrijp is er voor mij hier een
einde aan gekomen en is het tijd voor een nieuw bestuurslid.
Aangezien we geen jaarvergadering dit jaar hebben, wil ik graag via
deze weg toch al mijn medebestuursleden waar ik in deze 5 jaar
mee in het bestuur heb gezeten bedanken voor de fijne en gezellige
tijd. We hebben samen veel leuke activiteiten mogen organiseren,
helaas hebben we afgelopen jaar niet alle activiteiten
kunnen/mogen organiseren door de Corona. Hopelijk mag het
bestuur op korte termijn weer activiteiten organiseren waar we met
alle Strijpenaren samen kunnen komen. Ook wil ik het nieuwe
bestuurslid veel succes en plezier wensen. Gezien de huidige
bestuursleden gaat dit zeker goed komen. Graag tot de volgende
activiteit!!

Groeten, Ludo Umans

Beste buurtgenoten,
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Wij Stefan Schoone & Celeste Vrijburg zijn sinds Juli 2020 samen met onze kinderen
Luuk & Jur op Paaldijk 8 komen wonen.
Medio Juli verwachten wij ons 3e kindje.
Na ruim 7 jaar in Gastel te hebben gewoond, hebben wij in het voorjaar van 2020 de
mogelijkheid gekregen om terug te keren naar het ouderlijk huis van Stefan waar hij
geboren en getogen is.  
Wij hebben het hier erg naar ons zin en genieten samen met de kinderen van de ruimte,
rust en vrijheid.
In het dagelijks leven is Stefan werkzaam als werkplaats chef bij
landbouwmechanisatiebedrijf Op 't Root in Ospel. 
Celeste is geboren en getogen in Best. Zij is werkzaam als leerkracht in het
basisonderwijs bij SKOzoK.
Houdoe en tot ziens in Strijp, of op één van de volgende activiteiten!

Groetjes, Stefan

Paaseieren zoeken

Wat een grote opkomst was er op zondag 28 maart tijdens het
paaseieren zoeken. Wat een prachtig weer, ondanks de wind was het
een mooie zondagochtend om er lekker even op uit te gaan. Wat fijn
om in deze Corona tijd toch iets voor de kinderen te kunnen
organiseren. Dank je wel aan alle ouders die zich goed aan de
Corona regels hebben gehouden.

De kinderen van de basisschoolleeftijd uit Leenderstrijp zijn op
3 verschillende locaties op zoek gegaan naar paaseieren. 
Allereerst hebben ze zelf de plekjes moeten zoeken aan de hand van
eerder gegeven foto’s. Wat een goede speurders zijn er hier in
Leenderstrijp. 
We hebben bijna alle kinderen gezien op de locaties. Wat was het gezellig en wat werd
er goed gezocht, zelfs de Paashaas ging mee zoeken naar alle eieren die er verstopt
waren. De kinderen die graag met de paashaas op de foto wilden hebben daar ook de
mogelijkheid voor gekregen. Er waren 3 gouden eieren verstopt, als je deze vond dan
lag er een mooie prijs op je te wachten. De gouden eieren zijn gevonden door Teun van
den Hurk, Stef Kummeling (samen met Rick Dierking) en Lotte Akkermans. Alle drie
hebben ze een tegoedbon gekregen voor twee overheerlijke ijsjes bij Wilma (Coöp st.
Jan)

Al met al een geslaagde ochtend.

Klik hier voor meerdere foto’s van deze ochtend.
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Ingezonden stukken:

Kernraad

Net als voorgaande jaren vindt er ook dit jaar weer een inventarisatie plaats van de

kleine ergernissen ten aanzien van het onderhoud aan wegen, bermen, fietspaden en

trottoirs. Als werkgroep verkeer ontvangen we hiervoor graag input en deze punten

kunnen worden doorgegeven per mail via arps.marjolein@gmail.com. 

Na inventarisatie wordt er samen met de andere werkgroepen verkeer en de gemeente

een prioriteitenlijst opgesteld en kunnen er dit jaar weer zoveel mogelijk punten

aangepakt worden.

We zien uw inbreng graag vóór 9 april 2021 tegemoet.

Nieuws uit de winkel

Op vrijdag 2 april zitten we alweer vier jaar in de winkel. Wat vliegt
de tijd!

Elke dag open
Zoals u van ons gewend bent, zijn we vanaf april weer 7 dagen per
week open. Ook het campingseizoen begint dan weer. We
verheugen ons al op de gezelligheid.

PIETSA zaterdag
Vanaf april bakken we ook twee dagen per week PIETSA: op woensdag én op zaterdag.

Italiaans roomijs
Met mooi weer in het vooruitzicht hebben we al het ijs aangevuld. We hebben nu nog
meer heerlijke smaken én een nieuwe ijsmachine. Dus kom gezellig langs voor een
lekker ‘vers getapt’ ijsje en een gezellig praatje.

Graag tot ziens in de winkel!

Welzijn & zorg Leenderstrijp

Het ziet er naar uit dat we in de tweede helft van dit jaar weer eens samen kunnen
komen. De GGD is druk in de weer om het vaccinatieprogramma uit te voeren. Mogelijk
dat we in de zomer het wandelen en jeu de boulen weer kunnen opstarten. Misschien is
het dan ook mogelijk dat d’n Herd van Streejp een buitenactiviteit kan organiseren. Als
we het voorgestelde stappenplan van de overheid volgen gloort er hoop aan de horizon.
Nog even volhouden dus!

mailto:arps.marjolein@gmail.com
mailto:arps.marjolein@gmail.com
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Het boekenkastje heeft in ieder geval veel belangstellenden getrokken. Meerdere malen
is het kastje bijgevuld uit de voorraad die in de school opgeslagen is. Hebt u nog boeken
die u wilt inleveren kan dat altijd. Neem daarvoor contact op met de dorpsondersteuner.
Zodra het mogelijk is zullen we ook op zoek gaan naar een dorpsondersteuner. Deze
persoon zal  naast Truus Joppen een signalerende functie krijgen. Deze rol van
dorpsondersteuning wordt alleen maar belangrijker in de toekomst. In samenwerking
met de gemeente Heeze-Leende zijn we betrokken bij het opstellen van een plan van
aanpak met betrekking tot preventie. Het gaat om vier onderwerpen: roken, alcohol
gebruik, zwaarlijvigheid en geestelijk welbevinden. Op 30 april moet het eerste plan van
aanpak klaar zijn. Mogelijk dat we u de volgende keer hierover nader kunnen
informeren.
Voor informatie en/of regelen van ondersteuning kunt u terecht bij de
dorpsondersteuner Truus Joppen bereikbaar op telefoonnummer 06-44622729.
Nadere informatie is te vinden op www.leenderstrijp.com

School- en Winkelvereniging

Alle leden zijn deze maand erover geïnformeerd dat de jaarvergaderingen van zowel de
winkelvereniging als de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool vanwege de
coronamaatregelen voorlopig zijn uitgesteld. We wachten op betere tijden totdat we op
verantwoorde wijze elkaar weer fysiek mogen ontmoeten.

http://www.leenderstrijp.com
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Ieder lid van de winkelvereniging heeft ook weer een tegoedbon ontvangen, waarmee
tot 31 december 2021 de unieke Coop Sint Jan-boodschappentas in de winkel gevuld
kan worden met een bakkerspakket.
Heb je geen tegoedbon ontvangen? Dan ben je waarschijnlijk nog geen lid. Iedere
Strijpenaar kan lid worden voor €  7,50 per jaar. Meldt je aan of via bestuur@coop-
sintjan.nl of via het aanmeldingsformulier wat verkrijgbaar is in de winkel.
Ben je niet (meer) woonachtig in Strijp? Dan kun je je eveneens aanmelden en wordt je
Vriend van de winkel. Je hebt dan geen stemrecht, maar je ontvangt wel de unieke
boodschappentas en doet mee aan de jaarlijkse speciale actie.

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp

Zoals we in de vorige Strieper al hebben vermeld zijn we bij het gilde vereerd met twee
100 jarige leden bij het gilde. In december 2020 mochten we Max Farjon al feliciteren
met een vendelhulde op zijn 100ste verjaardag. En gelukkig kregen we ook toestemming
om Sjef Cardinaal een vendelhulde te brengen ter ere van zijn mijlpaal van 100 jaar.
Hoewel Sjef op 1 februari jarig was trok op zondag 31 januari het gilde naar zijn huis in
Leende. Onder het genot van een mooi winterzonnetje zag je Sjef genieten van de
aandacht die hij kreeg voor zijn verjaardag. Het huis was ter ere van hem door de buurt
mooi versierd. Na de vendelhulde en de felicitaties namens ons gilde ontving Sjef een
bos bloemen en een flesje wijn. Deze laatste was een primeur. Sjef ontving de eerste
‘eigen’ wijn van ons gilde. Een fles rode wijn voorzien van een etiket met het logo van
ons gilde. Natuurlijk ontving hij deze fles uit handen van voorzitter Johan Wijnen die
voor deze wijn had gezorgd.
Dat Sjef toch graag bij het gilde is, inmiddels al ruim 75 jaar, blijkt niet alleen uit de
verhalen die hij graag verteld en de onderscheidingen en gildebeeldjes die hij in het
verleden van het gilde mocht ontvangen. In de gemeente Heeze-Leende ontvangen alle
honderd jarigen ter ere van hun honderdste verjaardag een boom. Hierbij mogen zij
samen met de gemeente zelf kiezen welke soort zij graag zien, en kunnen ze ook mee
bepalen waar deze boom een plaatsje krijgt binnen de gemeente. Bij Sjef was dit laatste
niet zo moeilijk. Vanaf het begin wist hij al waar deze geplant moest worden, en wel in
Strijp en het liefst bij De Schut. En zo geschiede het dat Sjef op vrijdag 29 januari samen
met burgemeester Verhoeven zijn boom mocht planten op het gildeterrein van ons gilde.
Als gilde zijn we zeer vereerd dat Sjef zijn boom bij het gilde geplant wilde hebben en
hopen dat we nog lang mogen genieten van Sjef zijn winterlinde.

mailto:bestuur@coop-sintjan.nl
mailto:bestuur@coop-sintjan.nl
mailto:bestuur@coop-sintjan.nl
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Volgende Strieper:
- Inzenddatum kopij: 29-mei-2021
- Verschijningsdatum omstreeks: week 23

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

1. Jaaroverzicht maart 2019 t/m maart 2020 -  Buurtschap Strijp

http://www.leenderstrijp.com/
mailto:info@Leenderstrijp.com
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Jaarvergadering
22 maart 2019

Vrijdag 22 maart 2019 hielden we onze jaarvergadering in Café De Hospes.
Buurtschap Strijp, de Kernraad en Welzijn&Zorg deden verslag van het afgelopen
jaar. In totaal waren er 39 personen aanwezig waarvan bestuursleden en
belangstellende Strijpenaren.

Paaseieren zoeken
14 april 2019

Dit keer moesten we uitwijken naar een andere locatie dan de Riestenblik. Het
gildeterrein bood daarvoor een mooi alternatief en met zo’n 45 kinderen vertrokken
we vanuit daar per huifkar naar de bossen. Daar gingen de kinderen ‘los’ met het
zoeken van paaseitjes en werd in zowel het vak van de oudere kinderen als de
jongeren, het ‘gouden ei’ gevonden.

Kermis-Fietstocht
18 juni 2019

Ruim 250 sportievelingen namen deel aan de jaarlijkse fietstocht. Dit jaar voerde de
tocht door Cranendonk met als rustpunt de Wielerbaan. Daar kon worden gespeeld
in de mooie speeltuin en op het grote terras kon iedereen weer genoeg energie
opdoen voor de korte of lange terugreis. Eenmaal terug in Strijp konden we nog het
laatste middagje/avondje van het kermisgebeuren meepikken.

Zomer BBQ
28 juni 2019

Op deze hete zomeravond verwelkomden we zo’n 100 Strijpenaren waarvan een 30
kinderen. Dit keer verzorgde Slagerij van Alphen de barbecue. De tent die nog stond
van Strijp Kermis bood gelukkig wat beschutting en voor extra verkoeling op deze
warme avond werd iedereen voorzien van een lekker waterijsje.

Streejpse burendag
29 september 2019

Helaas liet het weer ons deze dag in de steek en moesten we noodgedwongen de
tent. Na een gezellige lunch met ruim 60 aanwezigen stond het programma dit jaar in
het teken van ‘Lind Verbindt’. Na een introductie van initiatiefneemster Ingeborg …
kon men per huifkar naar de tunnel om de v te bezichtigen. Voor de kinderen waren
er allerlei creatieve activiteiten zoals verf.

Pubquiz
25 oktober 2019

Deze avond werd er door zo’n 60 personen in 15 teams bij de Hospes fel, maar
vooral met veel plezier gestreden om de eretitel en de wisselbeker “de slimste
Strijpenaar”. Dit jaar met een echte Strijpse ronde!
Uiteindelijk gingen de Spaakhazen er met de eerste prijs vandoor. Het was weer een
erg gezellige avond!

Jingle Bells
21 december 2019

Een bijzondere editie met dit jaar de ‘opening’ van de Strijpse kerststal door Pastoor
van Meijl. Onder het genot van glühwein, chocomelk en Bennie’s soepje was dit een
heel geslaagd samenzijn.

Carnavalsmiddag
16 februari 2020

Met onze eigen Strijpse Prins Hans, die samen met zijn gezelschap werd verwelkomt
door een menigte van vlaggetjes, was dit een leuke middag om in de
carnavalsstemming te komen. Dit jaar werden de nieuwe raad van 11 leden
ontgroend en raakten zij aardig in de knoop door een potje hilarisch twister.

Carnavalsoptocht
23 februari 2020

Carnaval 2020 werd een bijzonder jaar. Last minute werd de optocht verplaatst van
zondag naar maandag vanwege stormachtig weer. Dat vroeg om ‘even
omschakelen’. En wat kwam daar de Strijpse saamhorigheid weer boven drijven. In
no time hadden we de afmeldingen weer aangevuld met nieuwe Strijpenaren die
tijdens graag de optocht wilden inspringen.

Een mooiere uitkomst konden we ons niet wensen dit speciale carnavalsjaar met
Prins Hans. Met de leus ‘ Streejp kan-nie balen meej carnaval’ behaalden we de 1e

prijs!

Iedereen nogmaals ontzettend bedankt, want zonder de inzet van zoveel vrijwilligers
konden we dit nooit realiseren

2. Jaaroverzicht maart 2020 t/m maart 2021 – Buurtschap Strijp

Jaarvergadering
-

Helaas hebben we de jaarvergadering niet kunnen organiseren vanwege de
coronamaatregelen. Ook andere activiteiten hebben dit jaar niet plaats kunnen
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vinden. Toch hebben we als bestuur geprobeerd op een aantal momenten op een
alternatieve manier stil te staan bij de verbondenheid in Leenderstrijp.

Pasen Vanwege de coronamaatregelen geen paaseieren zoeken dit jaar. Toch is de
paashaas onze Strijpse kinderen en ouderen niet vergeten en hebben zij een zakje
chocolade-eitjes ontvangen thuis.

Sinterklaas
28 november 2020

Een ongebruikelijk ritueel vanuit Buurtschap Strijp; een bijdrage aan het
Sinterklaasfeest. Met zijn witte schimmel trok de Sint met Piet aan zijn zijde door de
straten van Strijp. Dat leverde prachtige plaatjes op. Ieder huisadres in Leenderstrijp
ontving een zakje lekkernijen (mede mogelijk gemaakt door Coöp Sint Jan) en voor
de kinderen was er een klein cadeautje.

Kerstmis Dit jaar was voor de tweede keer het kerststalletje te bewonderen en werd het
pleintje traditiegetrouw omgetoverd in mooie kerstsfeer met een prachtige grote
kerstboom Sponsor bedankt! Ook veel dank aan de ‘kersstalploeg’.

Nieuwjaarswens Om iedereen een hart onder de riem te steken in deze rare en soms eenzame tijden,
stuurden we vanuit het bestuur een nieuwjaarswens per kaart.

3. Website en Nieuwsbrieven Buurtschap Strijp

Door de corona pandemie zijn er minder activiteiten door het buurtschap georganiseerd. Dat
vertaalt zich direct in de berichtgeving op de website en de verstuurde nieuwsbrieven

2020:
1. 12 berichten geplaatst op de website
2. 14 nieuwsbrieven verstuurd (inclusief Striepers)
3. 2 fotoalbums toegevoegd

a. Carnaval 2020 (het kon nog net)
b. Sinterklaastocht

4. Het aantal ontvangers van de nieuwsbrieven is licht gestegen van 155 naar 157

Verder nog een aantal verzoeken:
Nieuwsberichten en foto’s graag opsturen naar info@leenderstrijp.com
E-mailadreswijzigingen graag tijdig doorgeven info@leenderstrijp.com
Aanmelden voor nieuwsbrieven eveneens opsturen naar info@leenderstrijp.com

4. Welzijn & Zorg Leenderstrijp

Jaarverslag 2020
De dorpsondersteuners, vrijwilligers en het bestuur hebben, ondanks de Corona perikelen,
geprobeerd om de doelstelling van de stichting: de inwoners van Leenderstrijp zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen, te realiseren. Helaas is dat niet zo gelukt als andere jaren
vanwege de regels die we hebben moeten volgen. Zeker als we het hebben over welzijn en zorg
voor de inwoners moeten we als voorbeeld dienen voor anderen. Dat is dan ook de reden
waarom er geen grootschalige activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij dezen toch een kort
verslag van datgenen wat wel uitgevoerd is in 2020.
In willekeurige volgorde worden deze hieronder weergegeven:
Een financieel jaarverslag is aangeleverd door de penningmeester van de stichting
Welzijn&Zorg. Dit financieel jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een afvaardiging van
het buurtschap. Helaas heeft ook dat nu geen doorgang kunnen vinden.

De stichting Welzijn&Zorg Leenderstrijp onderhoud contacten met de kernraad, het buurtschap
en nemen 4 x per jaar deel aan het overleg met de Sterksel, Heeze, Leende met de gemeente
Heeze/Leende. Tevens zijn verschillende bijeenkomsten bezocht m.b.t preventie, digitale
ondersteuning bij een gezonde leefstijl, interviews betreffende de werkwijze van W&Z in
Leenderstrijp en eenzaamheid. Daarnaast nemen we deel aan overleggen waarvan wij denken

mailto:info@gmail.com
mailto:info@gmail.com
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dat die van belang kunnen zijn voor de stichting. Alle overleggen hebben digitaal
plaatsgevonden. Indien ter plaatse dan een op een dan met gepaste afstand. De uitwisseling
van het jaarprogramma, voor zover mogelijk, gebeurt schriftelijk.

Evaluatie activiteiten
1 De dorpsondersteuners:

Weer regelmatig ingezet voor Leenderstrijp. Registratie activiteiten wordt bijgehouden wat van belang is
voor verantwoording in verband met subsidie. Wel goed om te weten dat de registratie anoniem is!

2 D’n herd van Streejp:
De vrijwilligers hebben dit jaar zorggedragen voor een attentie in plaats van het verzorgen van
maaltijden. Dit werd erg gewaardeerd.

3 Wandelen: heeft helaas niet door kunnen gaan. Dit werd erg gemist en vooral het kopje koffie na afloop.
Toch zien wij gelukkig toch velen van hen die twee aan twee het wandelen hebben opgepakt.

4 Minibieb en leesgroep:
Het leesgroepje kon niet doorgaan maar er zijn wel veel boeken uitgeleend via het kastje bij de winkel.

5 Klussendienst:
De klussendienst heeft samen met het Buurtschap er voor gezorgd dat we toch een mooie kerstgroep
konden laten zien op het plein bij de winkel.

6 Informatiebijeenkomsten: deze hebben niet plaatsgevonden.
7. Kaarten en jeu de boulen: heeft helaas ook niet plaatsgevonden. Het afgelopen jaar hebben we afscheid

moeten nemen van veel van onze vaste deelnemers. We zullen hen erg missen.

5. Bestuurswisseling Buurtschap Strijp

Aftredend: Ludo Umans
Nieuw in het bestuur: Stefan Schoone*
Wij willen Ludo bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. En daarop volgend Stefan heel
veel succes wensen voor de komende jaren.

Samenstelling bestuur Buurtschap Strijp 2021-2022:
Johan Wijnen Voorzitter
Anke van Laarhoven Vice-voorzitter
Maartje Staals Secretaris
Bart Hurkmans Penningmeester
Toon van Stipdonk Lid / Kernraad
Marianne Bax Lid
Stefan Schoone Lid

*Bezwaar kan uiterlijk 15 april 2021 worden aangetekend bij de voorzitter, Johan Wijnen.
Voor vragen omtrent dit jaaroverzicht of het financiële inzicht, kan contact opgenomen worden
met voorzitter Johan Wijnen (06-51091491 – wijnen9@xs4all.nl).


