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Al drie mooie maanden
Super cadeau
De kauwgomballenautomaat die we bij de
opening van de buurt
hebben gekregen is een
groot succes bij de
Strijpse kinderen!

Beste Strijpenaren,
Op 2 april gingen de
deuren van de nieuwe
winkel open. Wat lijkt
dat al weer lang
geleden! De eerste drie
maanden waren druk
en ook wel een beetje
spannend. Alles was
nieuw: de mensen, de
spullen, het werk. Maar
vanaf dag één hebben
we ons heel erg welkom

gevoeld in Leenderstrijp. Ik sta dan ook
met heel veel plezier in
de winkel.
Na de drukke eerste
maanden zijn we nu
bezig de puntjes op de
‘i’ te zetten. Jullie tips
komen daarbij heel
goed van pas. Dus heeft
u wensen of ideeën?
Laat het ons weten! Het
is fijn om te zien dat zo

veel mensen ons weten
te vinden. Ik ben echt
trots op zo’n mooie
winkel, de geweldige
omgeving én op jullie
Strijpenaren. Ik hoop
dat we elkaar blijven
opzoeken, want Coop
Sint Jan is een winkel
van ons allemaal!
Wilma van der Linden,
Eric, Stan, Evi

Leveranciers uit de buurt
Gehoord in de winkel
Een klein manneke
komt samen met zijn
oma boodschappen
doen. Als hij
winterpenen in de
koeling ziet liggen,
vraagt hij: “Oma, mag
ik er een?” Verbaasd
vraagt oma waarom.
Zijn antwoord: “Dan
bewaar ik hem voor
Sinterklaas.”

We verkopen zo veel
mogelijk artikelen van
lokale leveranciers.
Sommige van hen
hebben zelfs echte
Strijpse roots. Voor
onze kruidenierswaren
werken we fijn samen
met de Plus in Leende.

Onze leveranciers:
 Brood: Bakkerij Van Weert
 Kaas: Kaasboerderij Familie Bax, Heeze
 Vlees: Slagerij Van Meijl, Soerendonk
 Groenten & fruit: Heeren, Eindhoven
 Bloemen: Johan Noten
 Champignons: Familie Van Dijk
 Aardbeien & kersen: De Jansborg

Heeft u iets speciaals nodig?
We kunnen we alles bestellen bij
onze bakker, groenteboer en slager.
Informeer naar de mogelijkheden!
nderheden
• Voeg hier een hoogtepunt of
bijzonderheid toe.
• Voeg hier een hoogtepunt of
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Lekkers uit de winkel
IJsje voor de jarige
Kinderen van 3 tot 7
jaar uit Leenderstrijp
mogen op hun
verjaardag in de winkel
een heerlijk roomijsje
komen halen!

Dag van de Vrijgezel
Op zondag 16 juli vieren
we de allereerste ‘Dag
van de Vrijgezel’. Dan
zetten we alle lieve,
behulpzame en
onmisbare vrijgezellen
eens in het zonnetje.
Doe je mee?
Kijk voor meer
informatie op:
www.coop-sintjan.nl

Coop Sint Jan
Strijperstraat 51
5595 GB Leenderstrijp
T: 06-86630062
winkel@coop-sintjan.nl
www.coop-sintjan.nl

Naast dagelijkse
boodschappen en verse
(streek)producten
hebben we ook allerlei
lekkers in ons
assortiment:

Appelflappen
 dagelijks vers uit
eigen oven
 suikervrije
appelflappen (op
bestelling)

Italiaans roomijs
 in 11 heerlijke
smaken
 de smaak vanille ook
in literbakken
 ijs-cadeaubonnen

Streejpse vlaoi
 appel-pruimen of
appel-kersen
 op bestelling
 alleen te koop in
Leenderstrijp

Biologisch
 18 verschillende
sapjes
 appel/perenstroop
 bosbessenjam
 Happy chocolade
assortiment

Bloemen
In de zomermaanden
hebben we bloemen
alleen op bestelling.

Service van Coop Sint Jan
Verse broodjes
Op zondagochtend
hebben we verse
broodjes en desem
brood, vers uit eigen
oven. Ideaal voor een
ontbijtje op
zondagochtend!

Gezond dorp
Ook wij doen mee met
Gezond Dorp. We
hebben koolhydraatarm brood en crackers,
maar natuurlijk ook
andere producten die
bij deze levensstijl
passen.

Brievenbuspost
Heeft u brieven die op
de post moeten? Als u
ze in de winkel afgeeft,
doen wij ze na 18.00
uur in Leende in de
brievenbus.

Onze openingstijden

Tot ziens!

April t/m oktober
Maandag
09.00 tot 18.00 uur
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
09.00 tot 18.00 uur
Donderdag 09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag
09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag
09.00 tot 16.00 uur
Zondag
09.00 tot 16.00 uur

Vanaf nu ontvangt u
elke drie maanden een
nieuwsbrief van de
winkel. De volgende
editie ligt in oktober in
uw brievenbus.
Tot die tijd zien we u
natuurlijk graag in de
winkel.

Van eind oktober 2017 tot en met maart 2018
zijn we op dinsdag én zondag gesloten.

Fijne vakantie!

