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Een half jaar in de winkel

Gehoord in de winkel
Een meisje laat me vol
trots zien dat ze een
melktand kwijt is. Zeg
ik heel enthousiast dat
ze het tandje onder
haar kussen moet
leggen voor de tandenfee. ‘Nee hoor’, zegt ze,
’dat hoeft niet meer.
Mama is vannacht al
geweest’!

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

Op 2 oktober bestaat
‘onze’ Coop Sint Jan
precies een half jaar.
Zes maanden waarin
we elkaar al best goed
hebben leren kennen.

wandelaars er op een
mooie dag voorbij
komen: heel veel!

De zomer loopt op z’n
eind. Er komt een hele
andere tijd aan. We zijn
Zo weten we nu wat de erg benieuwd wat de
mensen van Strijp
wintermaanden ons
lekker vinden en wat
gaan brengen. Plannen
niet. Hoe iedereen voor en ideeën zijn er volop.
We stemmen ons
elkaar klaar staat. En
ook hoeveel fietsers en assortiment af en laten

geen enkele feestdag
ongemerkt voorbij
gaan. Zelfs dierendag
niet, zie pagina 2!
Via de winkel zelf, de
Strieper, deze nieuwsbrief en via Facebook
houden we u graag op
de hoogte van wat er
in de winkel gebeurt.
Tot ziens!
Wilma

Boodschappen bestellen
Tussen 1 en 17 oktober
is Plus Smetsers in
Leende gesloten in
verband met de
verbouwing. Voor de
‘grote’ boodschappen
bent u dan tijdelijk op
een andere supermarkt
aangewezen. Wij wijzen
u graag op onze
bestelservice.
Coop Sint Jan kan alles
leveren wat in de Plus
supermarkten te koop
is. Van zuivel tot
blikgroenten en alles
wat daar tussen zit. U
kunt dus ook artikelen
bestellen die niet in ons

vaste assortiment
zitten.
Hoe werkt het?
Heel eenvoudig: lever
uw boodschappenlijstje
bij ons in en wij doen
de rest.
Noteer op uw lijstje:
- het artikel
- het merk
- aantal/hoeveelheid
Noteer ook:
- uw naam
- telefoonnummer
- wanneer u de
boodschappen komt
halen

Geef uw boodschappenlijstje persoonlijk in
de winkel af, minimaal
2 dagen van tevoren.
Samen kijken we of
alles duidelijk is.
Daarna zorgen wij
ervoor dat uw bestelling op de gewenste
dag voor u klaar staat.
Spontane boodschap
Bestellen kan, maar
hoeft natuurlijk niet. U
kunt u ook gewoon
langs komen
Netom boodschappen te doen zoals
u gewend bent. U bent
van harte welkom!

Coop Sint Jan Nieuws

Cadeautjes!

Niet goed?
Vertel het ons!
We doen ons best voor
u de beste producten in
te kopen en te leveren.
Toch zien we in alle
drukte wel eens iets
over het hoofd. Bent u
niet tevreden over een
van onze producten?
Vertel het ons
alstublieft. We lossen
het graag voor u op.

Op zoek naar een leuk
cadeautje? In de winkel
hebben we ruime
keuze. Naast bloemen,
lekkernijen en cadeauartikelen kunt u ook
kiezen voor een ijsbon
of cadeaubon voor een
bedrag naar keuze.
Leuk om te geven én
om te krijgen. En
natuurlijk pakken we
het feestelijk voor u in.

Geen zin om te koken?
In onze koeling vindt u
diverse kant en klaar
maaltijden:

Uw tips zijn welkom!
Mist u nog iets in ons
assortiment? Laat het
ons weten. We
stemmen ons aanbod
graag af op de vraag,
dus alle tips zijn
welkom. Heel graag
zelfs!

Soepen
bospaddenstoelensoep,
erwtensoep, kippensoep en tomatensoep
voor 4, 2 en 1 persoon.
Stamppotten
Zuurkool, hutspot en
boerenkool.

Sauzen
 Bolognese saus
 Babipangang saus
 Kippenragout
 Hachee
 Peperroomsaus
 Champignonsaus
 Sjalottensaus

Wat wilt u eten?
Er is heel veel mogelijk
wat betreft verse, kant
en klare maaltijden.
Heeft u interesse?
Vertel ons wat u wilt
eten en wij gaan voor
u op zoek.

Complete gerechten
 Macaroni
 Spaghetti bolognese

Tijd voor
winterkost!

Dierendag bij Coop Sint Jan!
Gehoord in de winkel
Een klant geeft 5 cent
fooi en ik zeg
dankjewel. Waarop de
klant zegt:
“Tegenwoordig is er
ginne inne mir die vur
5 cent dankjewel
zegt!”.

Op dierendag zijn alle
kleine huisdieren uit
Leenderstrijp welkom
bij Coop Sint Jan.
Natuurlijk is Jari de
papegaai er dan ook!
Op woensdagmiddag
tussen 14.00-16.00 uur
komt een assistente

van Boschhoven Kliniek
voor Dieren uit Leende
langs om alle Strijpse
huisdieren na te kijken.
Ze geeft tips over de
verzorging en je kunt
haar al je vragen
stellen. Jari de papegaai
is als eerste aan de
beurt.

Nieuwsbrief Coop Sint Jan • Jaargang 1, nummer 2 • Oktober 2017.

Dus heb jij een hond,
kat, konijn, hamster,
cavia, goudvis of ander
klein huisdier? Kom dan
op dierendag samen
naar de winkel!
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Ons najaars-assortiment
Verse snijbloemen
Nu de zomer voorbij
is hebben we onze
bloemenhoek weer
gevuld met mooie,
verse snijbloemen
van Noten.

Ook de bakker, slager
en groenteboer passen
hun assortiment aan op
het seizoen. We verwachten o.a. :

Van de groenteboer
 Verse zuurkool
 Oogst groenten en
fruit
 Sinaasappels

Speciaal bieren
Beerze bier, Baxbier
(uit Groningen) en
Jopen bier (Hop zijt
met ons)

Van de bakker
 herfststorm: luxe
rozijnenbrood met
appeltjes en kaneel
 gebak en vlaai in de
smaken bosvruchten
appel-karamel en
chocomousse-kersen

Van de slager
 Bloedworst
 Balkenbrij
 Verse zult
 Rookworst
 Hiel
 Platte rib

Diversen
Verschillende confituren, marmelade en
chutney.
Er is nog veel meer op
komst. Kom dus gerust
een kijkje nemen.

NIEUW: Kassabon-actie
Geld opnemen
We hebben bekeken of
het mogelijk is om een
geldautomaat in of bij
de winkel te laten
plaatsen. Dat is ons
(vanwege veiligheid)
afgeraden.
Mocht u toch contant
geld willen opnemen,
dan kan dat via de
betaalautomaat in de
winkel. Dit is mogelijk
tot € 50,00 en
afhankelijk van of we
voldoende geld in kas
hebben. Maar komt u
wat later op de dag
dan is dat meestal
geen probleem.

Met ingang van oktober
verloten we elke maand
een leuk cadeautje
onder onze klanten.
Wilt u meedoen? Schrijf
dan uw naam op de

kassabon en stop deze
in de ton die in de
winkel staat. Op de
laatste dag van de
maand halen we er de
winnende kassabon

uit. Daarna beginnen
we weer met een lege
ton: nieuwe ronde,
nieuwe kansen!

Onze openingstijden

Jeu de boules

Let op: met ingang van oktober zijn
we op dinsdag en zondag gesloten!

We kijken terug op een geslaagde
opening van de Jeu de boules
baan hier op het pleintje. Wat
een gezellige middag was dat!
Ook leuk om te zien hoe de
allerkleinste Strijpenaartjes niet
de ballen, maar de kiezeltjes op
de baan het leuks vonden.

Oktober t/m maart
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
Gesloten

Wie wil Jeu de Boulen, kan in de
winkel een hark en ballen lenen.
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Om te bestellen kunt u deze lijst gebruiken, maar een ander boodschappenbriefje is ook prima.
Maak er gerust gebruik van, ook als u maar een paar boodschappen heeft.
Artikel

Merk

Hoeveelheid per
verpakking

Aantal

Campina

500 gram

3

Voorbeeld:
Volle kwark

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………………………………………………….

Ik kom mijn bestelling halen op: …………….………………………………………………………………………………...
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