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Notulen jaarvergadering Stichting Buurtschap Strijp 
18 maart 2022 
 
Aanwezig vanuit Strijp: Marieke Joppen, Elza Engelen,  Susan Groenendal, Truus Joppen, Jac Hulsen, 
Adrie Staals, Frank Verduijn, Jörgen Klaase, Hans Hulsen, Hans van der Kruis, Johan Bax, Maartje 
Engelen en Danny Lange,  Marjolein Arps, Bennie en Franca van Hooff, Frits van Laarhoven, Kees 
Hacken, Riet van den Broek, Agnes Scheijven, Sophie Tutelaers, Robyn Reiling, Diny Reiling,  Rob 
Betman, Tino en Netty Schindeler, Ludo Umans, Rieky van der Kruis, Edwin Maas, Eric van der Paalen.  
Online: Annemie Wouters, Francette van Ravenstein En Lenie Hurkmans (online) 
Aantal personen aanwezig excl. Bestuur Buurtschap Strijp: 30 
 
Schriftelijke afmeldingen van: 
Maarten van Doorn - Mieke van Manen 
Frans en Nel Simkens 
Jac en Rina Bax 
Mieke en Jan van der Kruis 
Jack de Turck  

 
Aanwezig vanuit bestuur / bestuurssamenstelling: 
voorzitter:  Johan Wijnen 
vicevoorzitter  Anke van Laarhoven 
secretaresse  Maartje Staals 
penningmeester: Bart Hurkmans 
bestuurslid:  Marianne Bax 
bestuurslid:  Stefan Schoone 
bestuurslid:  Toon van Stipdonk 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
Johan Wijnen heet iedereen welkom en door Buurtschap Strijp wordt iedereen een kopje koffie/thee 
aangeboden.  
 
 
2. Notulen  jaarvergadering maart 2021 
Geen notulen: wel een jaarverslag van de activiteiten van bestuursjaar 2020-2021 is op de tafels 
verspreid. 
 
 
3. Jaarverslag  2021/2022 
Jaarverslag is opgemaakt en gepresenteerd door Johan Wijnen. (zie bijlage) 
 
 

 Stichting Buurtschap Strijp 

website www.leenderstrijp.com 

e-mail info@leenderstrijp.com 

telefoon Voorzitter: Johan Wijnen: 06-51091491 

Vicevoorzitter: Anke van Laarhoven: 06-13689258 

postadres Secretaris: Maartje Staals : 06-23373955 

Strijperstraat 31a, 5595GA Leende 
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4. Financieel jaarverslag  mrt 2021 – mrt 2022 
Opgemaakt en gepresenteerd door penningmeester, Bart Hurkmans 
De inkomsten van het buurtschap bestaan m.n. uit de collecte gelden, maar ook uit sponsoring en 
subsidies. De georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd. In 2021/2022 hebben er 
verschillende activiteiten niet kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen en zijn er met 
name kosten gemaakt m.b.t. Pasen, de fietstocht en het buurtfeest. Het buurtfeest in september had 
een grote druk op de gemaakte kosten omdat de eigen bijdrage van de foodtruck voor de 
Strijpenaren minimaal was.  Ook zijn de kosten en sponsoring van het eeuwfeest ter ere van 100e 
verjaardag van Max Farjon en Sjef Cardinaal opgenomen in het overzicht. Dit gebeuren kent zelfs nog 
een positief saldo van +/- € 150,-. 
 
Dit bestuursjaar is afgesloten met een negatief saldo van ongeveer € 455,00.  De Buurtschap 
(Stichting Buurtschap Strijp en Kernraad) is financieel gezond.  
 
Kas commissie: 
Bevindingen kas commissie, bestaande uit Jan en Elza Engelen  
Kloppend, verder geen opmerkingen. 
Elza en Jan zijn aftredend en wordt opgevolgd door Susan Groenendal en Johan Bax 
De nieuwe kascommissie zal derhalve bestaan uit: Susan Groenendal en Johan Bax 
 
 
5. Website Leenderstrijp 
Door: Johan Wijnen bij afwezigheid van webmaster Maarten van Doorn 
www.Leenderstrijp.com 
e-mail: info@Leenderstrijp.com 
 

- 167 aanmeldingen voor digitale nieuwsbrief (+13 t.o.v. 2019) 
- Gemiddelde 75% van de geadresseerden opent de nieuwsbrief 
- +/- 15 nieuwbrieven verzonden het afgelopen jaar; Minder in vergelijking tot andere jaren 

vanwege de coronabeperkingen. 
- Onderwerpen o.a.: Strieper, Evenementen, Aankondigingen. 
- Afzenders o.a.: Buurtschap, Kernraad, Welzijn en Zorg, Werkgroep Verkeer 
- Let op: de nieuwsbrieven komen soms in de spammail terecht. Wanneer je deze éénmalig 

benoemd alszijnde -geen spam-, dan komen de volgende nieuwsbrieven in het postvak in. 
Het bestuur geeft nogmaals aan dat het mogelijk is om de Strieper en nieuwsbrieven zowel digitaal 
als hard-copy te ontvangen. 
 
 
6. Kernraad   
 
Werkgroep verkeer: 
Door Marjolein Arps 
 

- De werkgroep Verkeer bestaande uit: Louise Kramer, Bart vd Broek, Bart Hurkmans, 
Marjolein Arps 

- 2x per jaar overleg met Gemeente (samen met verkeersgroep Leende en Sterksel) 
- Onderwerpen met name: Kleine ergernissen, Sluipverkeer (Mobiliteitsprogramma Smart 

Ways o.a. plaatsen doseerlichten omgeving Maarheeze, aanpak Strijper Tunnel) 
Voor dit laatste mobiliteitsplan is eerder een enquête uitgestuurd aan de Strijpse inwoners. 
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- Groot gedeelte van het budget gaat naar versterking van de bermen. 
Oproep vanuit commissie: Mocht je input hebben voor de kleine ergernissen, laat het weten 
via arps.marjolein@gmail.com. 

- Acties vanuit de werkgroep in de laatste periode: 
*Aanpak Strijperstraat. Laatste stuk Strijperstraat verdiend geen schoonheidsprijs. 
Werkgroep is hierover actief in gesprek met de Gemeente. 
*Smileyteller op Strijperstraat voor bewustwording en inzichten.  

 
Projectgroep omgevingsvisie en energietransitie:  
Door Sophie Tutelaers 
Vanuit de Kernraad Leenderstrijp is een aparte projectgroep actief op het gebied van de 
omgevingsvisie en energietransitie. Door een wijziging in de omgevingswet met hoofdthema 
duurzame energieopwekking worden Gemeentes gedwongen om op te trekken de bewoners van de 
leefgebieden.  
Het doel van de projectgroep: Leenderstrijp moet worden gezien als partner. Zij strijden dus voor 
actieve participatie door de Gemeente met de inwoners van kern Leenderstrijp en trekken daarbij op 
met een vertegenwoordiging van kern Sterksel (focus omgevingsvisie) en de dorpsraad in Leende 
(focus Energie Transitie). Een nieuwe omgevingsvisie wordt momenteel geschreven door de 
Gemeente waarbij Leenderstrijp valt onder de metropoolregio Eindhoven. 
 
Wil je meer informatie over dit thema, wil je meedenken/deelnemen aan de projectgroep? Meld je 
dan bij Sophie Tutelaers via sophietutelaers@gmail.com of 06-51171652. 
 
 
7. Zorg en Welzijn 
Door Riet van den Broek:  
Vanwege de coronamaatregelen hebben de meeste activiteiten niet plaats kunnen vinden de 
afgelopen 2 coronajaren. Gelukkig kan er weer een start worden gemaakt met het hervatten hiervan.  
 
De dorpsondersteuners  
Weer regelmatig ingezet voor Leenderstrijp.Vorig jaar hebben we vanwege verhuizing van een van 
de dorpsondersteuners de vacature weer opgevuld. Anja van der Kruis heeft deze taak opgenomen 
waar we erg blij mee zijn.  
 
D’n herd van Streejp:  
In verband met Corona zijn de vrijwilligers amper toegekomen aan het verzorgen van maaltijden. Zij 
hebben er wel voor gezorgd dat, zo’n 35 deelnemers, verrast werden. Zo werd er gezorgd voor 
bijvoorbeeld soep en worstenbroodjes, of een andere lekkernij of cadeautje. Tevens is er samen in de 
Hospes een bijeenkomst geweest met soep en broodjes toen dat mogelijk was. Iedereen die bezocht 
werd hebben er van genoten!  
 
Bewegen:  
Wandelen: 20 deelnemers die met grote regelmaat meewandelen!! 30 maart al meer dan zeven jaar. 
Het koffiedrinken op school na afloop is ook weer opgepakt.  
De jeu de boulesbaan is op dinsdag de hele zomer bezet met vaste groepen. Ook wordt de baan 
regelmatig gebruikt door andere dorpsgenoten en vakantiegangers.  
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Minibieb:  
Van de minibieb wordt veel gebruik gemaakt. Met name in de zomer gaat de uitleen hard. Dank zij 
ijverige vrijwilligers wordt het kastje met regelmaat bijgevuld. Men kan ook nog steeds gebruik 
maken van de boeken op school.  
 
Klussendienst:  
Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt. Zo zorgen zij voor de opbouw van de kerststal. 
Momenteel is men bezig met het realiseren van een afdak bij de winkel. Vrijwilligers met ieder hun 
eigen specialisme worden daarvoor ingezet. Het is de bedoeling daar de duofiets te stallen die eind 
maart wordt verwacht.  
 
Informatiebijeenkomsten:  
In 2020 en 2021 hebben geen informatiebijeenkomsten plaatsgevonden i.v.m.de 
Coronamaatregelen. Ook de reanimatiecursus heeft geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk dat we 
dit voor het najaar kunnen plannen. Samen met het buurtschap zal dit weer opgepakt worden.  
 
Kaarten:  
De kaartmiddagen bij de Riestenblik zijn voor een belangrijk deel niet door kunnen gaan i.v.m. 
Corona. Dat vond men zeer jammer. In de Corona periode zijn ons 5 kaarters ontvallen maar er zijn 
ook weer kaarters bijgekomen gelukkig. Het wordt als heel gezellig ervaren mede dank zij de 
gastvrijheid van de Riestenblik  
 
Duo-fiets:  
Een nieuwe activiteit vanuit W&Z. Van de gemeente Heeze –Leende hebben we een duo-fiets 
gekregen voor Leenderstrijp. Een mooie buitenactiviteit voor mensen met beperkingen om samen 
met partner, familie en/of vrijwilliger gebruik van te kunnen maken. De fiets kan worden 
gereserveerd bij Elza Engelen (tel 06-10188607) of Jan Reiling (tel: 06-4244528) en een kleine 
bijdrage wordt er voor gevraagd. Informatie is te vinden in de Strieper of op de website. 
 
Kas is gecontroleerd door Johan Wijnen en Bart Hurkmans en in orde bevonden. 
 

 
8 Geplande activiteiten Buurtschap Strijp 2022-2023 

- 10 april: Paaseieren zoeken 
- Mei:  Collecte 
- 21 juni:  Fietstocht tijdens de kermis 
- 15 juli:  Zomer activiteit  
- 17 september: Boerenbruiloft 
- Okt/nov? Najaars activiteit  
- December Kerstboomplaatsen 
- 17 december: Strijpse Jingle Bells 
- Jan – feb: Bouwen carnavalswagen 
- 12 februari: Carnavalsmiddag in Hospes met jeugdactiviteit 
- 20 februari Carnavalsoptocht Leende 
- Medio maart: Jaarvergadering 

 
 
9. Mededelingen vanuit het bestuur 
Het bestuur vraagt om feedback op de activiteiten en aanpak. Er is geen feedback vanuit de 
aanwezigen. Ideeën mogen altijd worden gedeeld via één van de bestuursleden. 
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10. Bestuurswisseling 
Aftredend: 

- Johan Wijnen 
Bij uitzondering na een bestuursperiode van 4 jaar i.p.v. 5 jaar. Dit vanwege het verspreiden 
van uitstroom van 3 bestuursleden die in 2018 tegelijkertijd zijn aangetreden.  

Nieuw in het bestuur: 
- Rieky van der Kruis 

 
 
11. Rondvraag: 
1. Susan Groenendal geeft aan dat er slechts 9 personen zijn aangemeld bij de reanimatiegroep in 
Leenderstrijp en roept op om meer mensen te laten aansluiten. 
Welzijn en Zorg kijkt naar meer publiciteit inzake nieuwe aanmeldingen en bijscholing voor de 
reanimatiegroep. Wellicht dat er ook inwoners kunnen aansluiten die reeds voorzien zijn van een 
geldig BHV diploma.  
 
2. Jac Hulsen geeft aan dat de er nog een gedeelte van een dansvloer bij de schuur in Hulsen 
aanwezig is en vraagt de verantwoordelijken wat hier mee te doen.  De verantwoordelijken binnen 
het bestuur Buurtschap Strijp en Strijp Kermis nemen contact op met Jac en Hans Hulsen.   
 
3. Johan Wijnen doet de suggestie om de Strijpse verenigingen met elkaar om tafel te laten gaan op 
korte termijn om activiteiten/data af te stemmen en belangrijke informatie met elkaar uit te 
wisselen.   
Bestuur Buurtschap Strijp overlegt over initiatief hierin.  
 
 
12. Sluiting: 
Na aftreden Johan Wijnen bedankt Maartje Staals iedereen en sluit de vergadering 
 
18/3 ; Notulen opgemaakt door Maartje Staals , Secretaris Buurtschap Strijp. 


