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Smul het gedicht in Leende en Leenderstrijp
Start bij ’t Brouwershuis en volg de aangegeven wandelknooppunten
door Leende en Leenderstrijp. Op de achterzijde vind je meer
over de bijzondere meesterwerken die je onderweg tegenkomt.
Bijvoorbeeld vijf gedichtentafels, meerdere langgevelboerderijen en
een gotische kerk uit de vijftiende eeuw.

Startpunt: ’t Brouwershuis, Oostrikkerdijk 1,
		
5595 XC Leende | www.hetbrouwershuis.org
Afstand:
6,5 of 7,9 kilometer
Knooppunten:
Optioneel
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MEESTERLIJKE
WANDELROUTE

Leende
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Smul het gedicht in Leende en Leenderstrijp
DE ROUTE IN HET KORT
Combineer natuur met cultuur en culinair genieten tijdens deze unieke poëtische wandeltocht. Deze mooie wandeling door Leende en
Leenderstrijp biedt “Ruimte voor Meesterwerken” te midden van prachtige natuur. De dorpskernen stralen gezelligheid en historie uit en
zijn toebedeeld met leuke terrasjes en meesterlijke restaurants. Ga voor uitgebreide informatie naar www.vvvheezeleende.nl.
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Smul het gedicht
Tijdens deze poëtische
tocht lang de mooiste
plekjes van Leende loop

een fijne plek om eens beter te bekijken onder

derij is een rechthoekig boerderijtype waar-

het genot van een lokaal gebrouwen biertje.

bij voorhuis, stal en schuur aan elkaar zijn

‘t Brouwershuis | Oostrikkerdijk 1

gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de
lange gevels. De diverse boerderijen, verdeeld

28

>

54

over het dorp, vormen samen een uniek beeld
dat bezoekers vaak versteld doet staan.
Langgevelboerderijen | Strijperstraat/Klooster/

33

Kunst onder de snelweg
Hoe maak je van een eenvoudig tunneltje een
waar Meesterwerk? Je ziet het in het Strijpertunneltje. Deze tunnel vormt een verbinding
tussen de kernen van Leende en Leenderstrijp.

je van de ene gedichten-

Zo gaan de wieken…

tafel naar de andere. Op

In 1940 werd de standerdmolen van Leende

elke tafel tref je een gedicht

door een heftige storm vernield. Eind jaren

aan van een volwassene en een kind. De tekst

tachtig werd er een nieuwe molen gebouwd

sluit aan op de locatie. Zo krijgt de toch al

naar het voorbeeld van de oude, maar dan

fraaie plek nog een extra dimensie.

een slagje kleiner. Hiervoor werden oude tech-

De smaak te pakken? Er zijn nog meer

nieken en traditioneel gereedschap gebruikt.

Nostalgische
kruidenierswinkel

poëtische wandel- en fietsroutes in De

Ook konden veel onderdelen van de oude

Kruidenierswaren kopen

Groote Heide. Er staan namelijk 20 gedicht-

molen worden hergebruikt. In 2012 werd de

op de pof. Dit is niet

entafels met een groen kleedje in gemeente

molen ingezegend en en in 2017 was de eerste

alleen iets van de

Heeze-Leende. En ook nog eens 26 met een

proefmaling een feit.

vorige eeuw, want

De Lindse Blaos

oranje kleedje in gemeente Valkenswaard.

Standerdmolen | Kapelstraat

het kan nog steeds bij

In het midden van Leende staat de prachtige

Ervaar zelf wat deze gemeenten in
De Groote Heide te bieden hebben.
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Oude brouwerij
1815 zijn deuren als
bierbrouwerij. Ruim een

Een mural vertelt het verhaal van Leende.
De fresco werd ontworpen door Beeldentem-

54

mers en is gerealiseerd met bewoners in de
buurt. Niet te hard wandelen, dus!
Strijpertunnel | Dorpstraat/Strijperstraat

54

>

28

Coöp Sint Jan. Dit is de

laatgotische Sint Petrus’ Bandenkerk met

Bij de volgende gedichtentafel sta je bij de Sint

oudste nog zelfstandige

de bijzondere ingebouwde knoptoren. De

Janskapel, net buiten Leenderstrijp. De kapel

kruidenierswinkel van Neder-

kerk stamt uit de vijftiende eeuw. De toren

uit 1843 staat uit de resten van een oudere

land. De winkel is in 1916 opgericht

is bekroond met een blaasvormige bol – de

kapel uit de vijftiende eeuw. Het gebouw

door de inwoners van Leenderstrijp. Het doel

‘blaos’ – en draagt vier klokken. In de kerk staat

wordt omringd door hoge bomen als eiken en

was om met de winkel een eigen lagere school

een orgel van de Mechelse orgelbouwer Loret.

lindes.

te bekostigen. Strijpenaren waren lid van de

Je kunt een rondleiding krijgen in de kerktoren.

winkelvereniging en dat zijn ze nog steeds. Zij

Sint Petrus’ Bandenkerk | Dorpstraat 50

’t Brouwershuis in
Leende opende in

Zaalstraat/Riesten
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eeuw lang werd hier bier

Bijzondere boerderijen

gemaakt. Nu is het pand in

Leenderstrijp is een klein dorp met grootse

gebruik als horecagelegenheid met een toeris-

bezienswaardigheden. Met name de mooie

teninformatie. Zowel binnen als buiten snuif je

langgevelboerderijen zijn meer dan de moeite

de sfeer op van lang vervlogen tijden. Beslist

waard om te bekijken. Een langgevelboer-

willen de winkel en de rijke historie die hieraan verbonden is graag behouden. De sfeer

Op www.vvvheezeleende.nl vind je alle leuke

is nog steeds ouderwets, maar het aanbod

adresjes om je bezoek aan Leende en

voldoet aan alle wensen van de huidige tijd.

Leenderstrijp compleet te maken.

Coöp Sint Jan | Strijperstraat 51

