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Op naar het voorjaar!

Gehoord in de winkel
Een jongetje komt met
zijn oma in de winkel.
Hij heeft van Jari de
papegaai gehoord en
wil hem heel graag
zien. Maar Jari heeft
nu, in de winter, een
plekje in het magazijn
(en bij blijft ook wel
eens een dagje bij
Wilma thuis). Het
jongetje mag even in
het magazijn gaan
kijken, maar heeft het
daar heel snel gezien.
Hard roepend komt hij
terug de winkel in:
“OMA, HIJ LEEFT!”

Het jaar 2018 is al bijna
een maand oud. Tijd
voor een nieuwe
nieuwsbrief.
December was een
drukke, leerzame en
vooral heel gezellige
maand. Nu is het even
wat rustiger. Dat geeft

ons de kans om plannen
uit te werken voor het
voorjaar en de zomer.
Want plannen zijn er
natuurlijk!
We kijken uit naar het
voorjaar, als de mensen
weer gaan fietsen, de
campings weer open
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Graag tot ziens!
Wilma

Carnaval
Met carnaval zijn we
open zoals u dat van
ons gewend bent, dus
op zaterdag van 9.0016.00 u en op maandag
van 9.00-18.00 u.

Makkelijk & lekker
Speciaal voor carnaval
zijn er volop worstenbroodjes, kaasbroodjes
en saucijzenbroodjes
die ik op bestelling

Koolhydraatarme producten
Bloemetjes
We hebben weer volop
mooie primula’s,
voorjaarsbollen en
verse tulpen!

gaan en we zonder jas
naar buiten kunnen. In
en rond de winkel gaan
we dit uitgebreid
vieren. Doet u met ons
mee?

We verkopen diverse
koolhydraatarme producten van Bakker Van
Weert heeft, zoals
koek, brood, crackers.
Ook in het koelschap
vindt u producten die
passen bij Gezond
Dorp. Zoals Griekse
yoghurt, roomboter,
kaas en slagroom. Mist
u nog iets? Laat het ons
weten, ook wanneer u
een ander dieet volgt.
Wij gaan graag voor u

op zoek naar de beste
producten.
Gekke namen
We hebben al heel wat
‘gekke’ namen gehoord
voor het koolhydraatarme brood. Zo werd er
gevraagd naar dieetbrood, caloriearm
brood, GezondDorp
brood, cholesterolvrij
brood en zelfs alcoholvrij brood. Heel
grappig!

graag voor u afbak of
opwarm.
De appelflappen zijn
deze dagen in de
aanbieding: € 1,00.

Gewijzigde
openingstijden
Dit voorjaar wijzigen we
onze openingstijden:
 Op 1e en 2e Paasdag
zijn we gesloten.
 Vanaf dinsdag 3 april
zijn we dagelijks open
Net
vanaf 8.30 uur.
 We zijn dan ook op
dinsdag open: van
8.30 tot 12.00 uur.
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Vragen aan de winkel (door jong en oud)
Fooienpot
In onze winkel staat
een fooienpot. Alle
extraatjes die we
krijgen, gaan daar in.
Voor de fooitjes van
2018 hebben we een
mooie bestemming
bedacht: Eetpunt d'n
Herd van Streejp. Aan
het einde van het jaar
wordt de inhoud van de
fooienpot op ludieke
wijze aan hen
geschonken.

Geboorte
Is er een baby geboren
in Leenderstrijp? Geef
even een geboortekaartje af in de winkel,
dan zorg ik voor een
leuk cadeautje.

Geitenkaas?
We overwegen om
geitenkaas in ons
assortiment op te
nemen. Laat even
weten of u interesse
heeft!

Telefoonnummer
De winkel heeft ook
een vast telefoonnummer: 040-7602113

Heb je nog meer
huisdieren?
Ja: kanarie Roderick. Hij
was rood toen ik hem
kreeg, maar werd
uiteindelijk geel. Het
mannetje bleek een
vrouwtje te zijn want ze
legt eieren, dus nu heet
ze Citronella.
Ben je veel duurder dan
een grote supermarkt?
Het brood heeft bij ons
dezelfde prijs als bij
bakker van Weert in de
winkel. Dat geldt ook
voor zuivel van de
melktap. Voor groenten
en fruit van Heeren, het
vlees van Slagerij van
Meijl, de bloemen van
Noten en de boerderijkaas van Bax rekenen
we eerlijke prijzen. De
kwaliteit is het verschil!
Onze kruidenierswaren
zijn iets duurder dan in
een grote supermarkt.
Als kleine winkel kopen
we niet rechtstreeks in
bij een supermarktconcern. Ook moeten
we alles zelf halen, of
regelen dat het bij ons
komt. Maar dat geeft
ons ook de vrijheid om
de beste leveranciers te
kiezen, met de beste
kwaliteit.

Samen met onze leveranciers proberen we
een mooi assortiment
voor u samen te stellen.
Zoekt u iets bijzonders?
Dan gaan we voor u op
zoek. Deze extra service
en aandacht maken de
winkel tot wat het nu is.
Woon jij in de winkel?
Nee ik woon niet in of
boven de winkel.
Mijn huis staat in de
Halfeindschestraat in
Leende. Maar af en toe
zou het wel handig zijn
als mijn bed in Leenderstrijp zou staan, dan kon
ik een uurtje langer
blijven liggen.
Wat doe je met de
levensmiddelen die
overblijven?
De winkel bepaalt wat
wij thuis eten. Wat op
moet of aan de uiterste
verkoopdatum is,

gebruiken we zo veel
mogelijk zelf. Als het te
veel is, geef ik het weg.
Of het gaat naar kippen
of andere huisdieren.
Vers brood (en soms
ook vlees) vries ik in.
Brood uit de vriezer of
van 1 dag oud ligt apart
op de bovenste broodplank (staat erbij). Is
het dagverse brood op,
dan kunt u daar voor
kiezen.
We krijgen dagelijks
vers brood geleverd,
behalve op zondag. Als
de winkel in april weer
op zondag open is,
heeft u op die dag
keuze uit ‘1 dagje oud
brood’, vers afgebakken
desembrood en verse
harde broodjes.
Heeft u ook een vraag?
Stel ‘m gerust. We
geven graag antwoord!

Nieuw in het assortiment: Noets
Noets producten zijn
alternatieve broodmixen op basis van
noten, zaden, zemelen
en vruchten. Makkelijk
te bereiden zonder
kneden en rijzen. Het is
gezond, vrij van tarwe,
zuiver en lekker. Noets
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producten passen
perfect bij de L.C.H.F.
leefstijl (GezondDorp).
Bij voldoende vraag en
uiteindelijk afname, wil
ik een verkooppunt van
Noets-producten
overwegen. Kijk even
op: www.noets.nl.

