
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jaargang 1, nummer 1 

Juli 2017 
Coop Sint Jan Nieuws 

nieuwsbrief 

Gehoord in de winkel 
Een kleine jongeman 
komt met zijn vader en 
zusje een boodschap 
doen en vraagt: 
“Wilma, als die grote 
chocolade paashaas 
overblijft, mag ik hem 
dan hebben?”  
Het is even stil. Hij kijkt 
bedenkelijk en zegt er 
dan achteraan:  
“Als het van papa ook 
mag?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 2, nummer 2 – april 2018 
 

Ter ere van onze eerste 
verjaardag spaart u in 
de maand april voor 
gratis ijsjes. Bij elke €5 
aan boodschappen 
krijgt u een stempel. Bij 
tien stempels is de 
spaarkaart vol. Een volle 
kaart is goed voor een 
gratis Italiaans softijsje 
twv €2,25. Kom dus snel 
even langs voor een 
spaarkaart!  
 

‘Onze’ Coop Sint Jan bestaat 1 jaar!  

  

Spaaractie 

Op tweede Paasdag, 2 
april, was het precies 1 
jaar geleden dat we 
onze deuren geopend 
hebben. En wat hebben 
we een leuk, druk, mooi 
maar vooral ook leer-
zaam jaar achter de 
rug! We blikken graag 
even terug op een paar 

bijzondere, gezellige en 
grappige hoogtepun-
ten. Maar we kijken ook 
vooruit. Want na dit 
eerste jaar staan we te 
trappelen om alles nog 
een keer mee te maken.  
Met de ervaring van het 
afgelopen jaar én volop 
inspiratie voor weer een 

nieuwe ronde.  
We trappen dit jaar af 
met een feestelijke 
spaaractie.  
 
Lieve Strijpenaren, 
bedankt voor dit 
geweldig mooie jaar! 
  

                 Wilma  

 
Net 

  

Met ingang van deze 
maand zijn we dagelijks 
een halfuurtje eerder 
open, dus om 8.30 uur. 
Vanaf nu zijn we ook 
weer op zondag open 
én op dinsdag. Oftewel: 
 
 

 

 

7 dagen per week. Dat 
blijft zo tot en met de 
maand september. 
Daarna bekijken we of 
het haalbaar is om het 
hele jaar door 6 of 7 
dagen open te zijn.  
 

Gewijzigde 
openingstijden 

April-september  
Maandag  8.30-18.00 
Dinsdag  8.30-18.00 
Woensdag 8.30-18.00 
Donderdag 8.30-18.00 
Vrijdag  8.30-18.00 
Zaterdag  8.30-16.00 
Zondag  8.30-16.00 
 
Kijk voor de openings-
tijden met de feestdagen 
op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief.  

Ruimere openingstijden 
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Terugblik op ons eerste jaar in de winkel 

Strijp Kermis 
Ook de kermis was ver-
rassend. Eerst helpen 
bij het wagenspel en 
dan hup, de winkel 
weer in. Soms gaat 
hobby voor!  
 
Vloai, vloai en nog eens 
vloai, dat is Streejp 
kermis. Veul ijs voor de 
kinderen en ‘s avonds 
meej z’n alle in de tent, 
Maar dat Streejp zo 
lang kan uitslapen, dat 
wist ik niet. Daarom 
gaan we dit jaar met 
Streejp kermis gewoon 
wat later open! 
 
Dag van de vrijgezel 
De bedachte 
vrijgezellen dag was 
ook erg leuk, hoewel ik 
geheurd heb da we 
beter ‘jong bluumkes’ 
rond hadden kunnen 
brengen. Herkansing: 
we doen het dit jaar 
gewoon over! 
 
Dierendag 
Op 4 oktober was het 
dierendag. Kim, een 
dierenartsassistente 
van dierenartspraktijk 
Boschhoven, kwam 
naar de winkel om de 
gezondheid van de 
Streejpse huisdieren te 
keuren. Veel schattige 
konijntjes, hamstertjes, 

honden, puppy’s en… de 
kip van tante Leen!  
Met een touwtje om de 
poot, kop uit de fietstas, 
arriveerde Leen met een 
de kip die van de leg 
was. En ja, hoor binnen 
de kortste keren had de 
assistente het voor 
elkaar: er lag een ei! 
Weliswaar een ei met 
een houdbaarheids-
datum erop, maar daar 
nam Leen genoegen 
mee. Een hilarische 
leuke dag!  
 
Sinterklaas  
Toen werd het alweer 
december. De kinderen 
uit Strijp mochten hun 
schoentje komen zetten. 
Met een mooie tekening 
voor de Sint. Laarsjes, 
klompjes, sportschoen-
tjes, slofjes: alles stond 
klaar voor de Goedheilig-
man. Maar het was de 
rommelpiet die kwam en 
gelukkig werd er geen 
schoentje overgeslagen. 
Wat een lieve kinderen 
wonen er in Strijp! 
 
Kerst 
In de laatste maanden 
van het jaar hebben we 
veel mooie kerstpakket-
ten mogen maken.  
TOP STRIJP!  
Een mooi buffertje voor 
de wintermaanden! 
 

Winter 
De wintermaanden zijn 
inderdaad wat rustiger 
geweest. Gelukkig is de 
verkoop niet helemaal 
stilgevallen en hebben 
onze klanten naast de 
levensmiddelen ook 
onze cadeautjes en 
cadeaubonnen ontdekt.  
 
En nu begint er weer 
een nieuwe lente. We 
gaan het dit jaar over 
doen, maar nog beter: 
  
Nieuwe openingstijden 
Nieuwe producten  
Nieuwe ideeën 
 
We hebben nu een leuk 
Coopteam in de winkel 
met Femke, Tessa en 
Antoinette. Onze 
kinderen zullen ons 
blijven ondersteunen, 
maar slaan uiteindelijk 
toch hun eigen weg in. 
 
 

 
 
 

 
 
Pasen  
Onze eerste vuurdoop 
was Pasen, slechts twee 
weken na de opening 
van de winkel! Veul 
vloai, broodjes, ‘eikes’, 
chocolade en andere 
lekkernijen. Wat toen 
veul was, is nu normaal 
voor ons. We draaien er  
onze hand niet meer 
voor om. Maar dat was 
toen wel anders. ‘Mijn 
naam is Haas, ik weet 
even van niets’ was toen 
even heel toepasselijk. 
Op een paar broodhaas-
jes na zijn alle bestel-
lingen gelukkig naar 
tevredenheid de deur 
uitgegaan. Pffff… 
 
Moederdag 
Toen kwam moederdag. 
Een gezellige bloemen-
markt op een stralende, 
zonnige dag. Een groot 
succes! Dat gaan we dit 
jaar weer herhalen.  
 
Heeft u speciale wensen 
qua soorten, kleuren of 
aantallen perkplanten? 
Laat het ons gerust 
vooraf weten. De 
planten worden weer 
besteld bij Feijen in 
Sterksel en zijn voor 
dezelfde prijs bij mij te 
koop. 
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Verse salades 
In ons koelvak vindt u 
binnenkort weer vers 
gesneden salades van 
onze groenteman. 
Lekker voor bij de lunch 
of de warme maaltijd. 
Keuze uit verschillende 
smaken. 
 
 
 
 
IJSbonnen 
Naast ijs-cadeaubonnen 
voor een bedrag naar 
keuze verkopen we nu 
ook een strippenkaart 
voor ijsjes. Deze kaart is 
goed voor 10 Italiaanse 
softijsjes en kost €20. De 
losse verkoopprijs voor 
deze ijsjes is €2,25.  
 
De ijs-strippenkaart is 
voordelig voor wie 
regelmatig een ijsje 
komt eten, maar kan 
niet in één dag worden 
besteed.  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Een nieuw gezicht: Antoinette 

  

Omdat zeven dagen per 
week in de winkel staan 
toch wel wat veel is, zijn 
we op zoek gegaan 
naar versterking van 
ons team. En die 
hebben we gevonden!  
 
Hallo, 
Mijn naam is Antoinette 
Klaus en sinds kort ben 
ik werkzaam bij Coop 
St. Jan in Leenderstrijp. 
Een nieuw gezicht voor 
velen van u, vandaar 
dat ik me even voorstel. 
 
Dit jaar word ik vijftig, 
ik ben moeder van 
twee dochters en woon 
samen met mijn 
partner Thijs in Heeze. 
Samen bestieren wij de 
nieuwswebsite Heeze-
Leende24. Toen de  
mogelijkheid zich voor 
deed om voor twee 
dagen per week bij 
Coop Sint Jan te komen 
werken, heb ik een  

Met veel enthousiasme 
en inzet zult u mij dus 
regelmatig in de winkel  
tegenkomen. Zijn er 
vragen, ideeën of 
kunnen we als winkel 
iets voor u betekenen? 
Naast Wilma en Eric 
kunt u daarvoor vanaf 
nu ook bij mij terecht. 
 
Tot ziens in de winkel!  
 
Met Brabantse groet, 

 
                    Antoinette 

 

We hebben in principe 
altijd verse snijbloemen 
op voorraad. Zoekt u 
iets speciaals of heeft u 
grote aantallen nodig, 
dan is het fijn als u dit 
van tevoren bestelt.  
  
 

aantal weken proefge-
draaid om alles onder 
de knie te krijgen. 
 
Inmiddels ben ik al 
aardig gewend aan het 
reilen en zeilen in deze 
gezellige buurtwinkel. Ik 
zie deze uitdaging als 
een welkome aanvulling 
en afwisseling op mijn 
dagelijkse werkzaamhe-
den bij HeezeLeende24, 
die ik blijf doen naast de 
werkzaamheden hier in 
de winkel.  
 
 
 
 
 

Bloemetje nodig? Dan 
kunt u in onze bloemen-
hoek terecht. Maar wist 
u dat we ook gevulde 
vaasjes, bloemstukjes 
en zelfs grafwerk voor u 
kunnen maken?  

Bloemen, bloemstukjes, plantjes: alles kan! 

Mandjes, vaasjes, 
potten, plantenbakjes: 
we kunnen alles voor u 
vullen. Ook potjes of 
mandjes van thuis. 
Breng ze gerust mee! 
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  Geitenkaas   
 Nieuw in ons assortiment:  
biologische geitenkaas 
van Boerderij Saanenhof. 
Er zijn harde kazen, 
zachte kazen en 
oliekaasjes. De harde 
kazen kunnen ook per 
plak gesneden worden. 
Erg lekker! 
 

 
 

 
 
 
 
Broodjes bestellen 
Vanaf nu is het mogelijk 
om via onze website 
dagelijks verse broodjes 
te bestellen. We hebben 
dit ontwikkeld voor 
campinggasten, maar 
inwoners van Leender-
strijp kunnen er 
natuurlijk ook gebruik 
van maken.  
 
U kunt tot 15.00 uur 
bestellen voor de 
volgende dag. De 
broodjes liggen vanaf 
8.30 uur voor u klaar.  
 
Als campingcode kunt u 
‘Strijp’ invullen. 
 
U vindt het formulier via 
‘broodjes bestellen’ 
onder het kopje 
‘favorieten’ op 
www.coop-sintjan.nl  
 
 
 
 
 
 
Coop Sint Jan 
Strijperstraat 51 
5595 GB Leenderstrijp 
T: 040-7602113 
M: 06-86630062 
winkel@coop-sintjan.nl 
www.coop-sintjan.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementenkalender 2018 

Koeiendans (8 april) 
Op zondag 8 april hebben we een kraam bij de 
‘koeiendans’, een evenement van De Melktap in 
Maarheeze. Die dag gaan de koeien voor het 
eerst dit seizoen weer naar buiten. En dat wordt 
gevierd met onder andere een streekmarkt en 
proeverij van 12.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur 
gaan de koeien naar buiten.  
 
Secretaressedag (19 april) 
Op donderdag 19 april is het secretaressedag. 
We hebben dan extra veel bloemen op 
voorraad.  
 
Planten Coop Markt (12 & 13 mei) 
In het weekend van Moederdag, op 12 en 13 
mei, organiseren we onze tweede Planten Coop 
Markt. Beide dagen tot 16.00 uur. 
  
Heeft u speciale wensen voor bepaalde  
perkplanten? Of heeft u grote aantallen nodig? 
Laat het ons gerust van tevoren weten, dan 
zorgen we dat het er is. 
 
Vaderdag & Strijp Kermis (16-19 juni) 
Tijdens de kermis zijn we open voor ijsjes en 
gewone boodschappen. In het weekend zijn we 
vanaf 8.30 uur open, op maandag en dinsdag 
kunt u vanaf 13.00 uur terecht (tot ongeveer 
20.00 uur). 
 
Speciaal aanbevolen: het wagenspel van KNAL 
op zaterdagavond om 19.30 uur! 
 
Dag van de Vrijgezel (zondag 15 juli) 
We zetten de traditie voort: de derde zondag in 
juli is Dag van de Vrijgezel. Uiteraard zijn we 
deze dag gewoon open.  
 
Ook voor na de zomer hebben we natuurlijk 
allerlei plannen. Daarover later meer! 

  

Pasen 
1 en 2 april 
Gesloten 
 
Koningsdag 
27 april 
Open tot 16.00 uur 
 
Dodenherdenking 
Bevrijdingsdag  
4 en 5 mei 
Open als gebruikelijk 
 
Hemelvaartsdag 
10 mei 
Open tot 16.00 uur 
 
Pinksteren 
20 en 21 mei 
Gesloten 
 
 

Feestdagen 

http://www.coop-sintjan.nl/
mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/

