
JAAROVERZICHTEN BUURTSCHAP STRIJP

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

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 aan-
wezig 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 paasei-
tjes en werd in zowel het vak van de oudere kinderen als de jonge-
ren, 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 Wie-
lerbaan. 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 Strijpena-
ren waarvan een 30 kinderen. Dit keer verzorgde Slagerij van Al-
phen 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 aan-
wezigen stond het programma dit jaar in het teken van ‘Lind Ver-
bindt’. 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 Hos-
pes 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 samen-
zijn.

Carnavalsmiddag
16 februari 2020

Met onze eigen Strijpse Prins Hans, die samen met zijn gezel-
schap werd verwelkomd 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 aar-
dig in de knoop door een potje hilarisch twister.

Carnavalsoptocht
23 februari 2020

Carnaval 2020 werd een bijzonder jaar. Last minute werd de op-
tocht 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 tij-
dens graag de optocht wilden inspringen.

Een mooiere uitkomst konden we ons niet wensen dit speciale car-
navalsjaar 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 van-
wege de coronamaatregelen. Ook andere activiteiten hebben dit
jaar niet plaats kunnen vinden. Toch hebben we als bestuur gepro-
beerd 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 verge-
ten 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 plaa-
tjes op. Ieder huisadres in Leenderstrijp ontving een zakje lekkernij-
en (mede mogelijk gemaakt door Coöp Sint Jan) en voor de kinde-
ren 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 nieuwjaars-
wens per kaart.

3.Website en Nieuwsbrieven Buurtschap Strijp

Door de corona pandemie zijn er minder activiteiten door het buurtschap georganiseerd. Dat ver-
taalt 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
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, gepro-
beerd om de doelstelling van de stichting: de inwoners van Leenderstrijp zo lang mogelijk zelfstan-
dig thuis te laten wonen, te realiseren. Helaas is dat niet zo gelukt als andere jaren vanwege de re-
gels die we hebben moeten volgen. Zeker als we het hebben over welzijn en zorg voor de inwo-
ners 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.
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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 Hee-
ze/Leende. Tevens zijn verschillende bijeenkomsten bezocht m.b.t preventie, digitale ondersteu-
ning bij een gezonde leefstijl, interviews betreffende de werkwijze van W&Z in Leenderstrijp en
eenzaamheid. Daarnaast nemen we deel aan overleggen waarvan wij denken 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 mo-
gelijk, 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 kof-
fie 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 heb-

ben 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 (06-5109141 – wijnen9@xs4all.nl).


