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Jaargang 2, nummer 3 – juli 2018 
 

Volop zomer in Leenderstrijp 

  

Dag van de Vrijgezel 2018 

Komt het door het 
mooie weer? De vele 
toeristen? De gezellige 
evenementen? We 
weten het niet maar er 
hangt al weken een 
vakantiesfeertje in 
Leenderstrijp. Na de 
drukte rond de kermis 
en het inluiden van de  

zomervakantie met een 
heerlijke buurt BBQ is 
de zomer nu officieel 
losgebarsten. Tijd voor 
een nieuwe nieuwsbrief, 
waarin we u weer 
informeren over onze 
plannen, producten en 
andere wetenswaardig-
heden over de winkel.  

Wij wensen iedereen 
die op vakantie gaat 
een hele fijne tijd toe. 
Wie thuis blijft is 
dagelijks welkom in de 
winkel om een stukje 
vakantiesfeer op te 
snuiven. Iedereen een 
fijne zomer gewenst! 

                   Wilma  

 
Net 

  

Vorig jaar riepen we de 
derde zondag van juli 
uit tot de Dag van de 
Vrijgezel. Naast vader-
dag en moederdag 
vonden we dat deze 
groep behulpzame en 
onmisbare kanjers ook 
een eigen feestdag 
 
 

 

 

verdient. We hebben 
alle vrijgezellen van 
Leenderstrijp in het 
zonnetje gezet en dat 
leverde veel leuke 
reacties op. Velen 
hebben ons voorbeeld 
gevolgd. Daarom maken 
we er een traditie van.  
 

Zondag 15 juli is de 2e  
Dag van de Vrijgezel. 
Wij hebben al iets leuks  
bedacht en uiteraard 
zijn er cadeautjes en 
kaartjes in de winkel te 
koop. We hopen dat het 
weer net zo’n mooie 
dag wordt als vorig jaar! 
 

Openingstijden 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Vele van jullie hebben 
al kennis gemaakt met 
onze nieuwe aanwinst: 
hond Bhoen. Het is een 
pup met Strijpse roots 
en een Aziatische 
naam. Op zondag komt 
Bhoen met ons mee en 
verblijft ze achter in het 
magazijn of rond de 
winkel. Voor haar 
brokken gaan we naar 
Van Hooff maar (soep) 
schenkels hebben we 
zelf in de winkel!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  

In en rond de winkel 
kunt u diverse zaken 
inleveren zodat het kan 
worden gerecycled of 
verder verwerkt:  

 Kleding voor de 
Voedselbank, 
inzamelbak achter 
de winkel. 

 Glaswerk scheiden in 
de glasbak.  

 Batterijen in de 
winkel.  

 Doppen en deksels: 
deze zamelen we in 
voor het spierfonds. 

Gelieve geen groot 
glaswerk, vuilniszakken 
of ander afval achter de 
winkel te deponeren. 
 
Ook kunt u weekblad De 
Parel bij ons afhalen en 
de zakken voor het 
verzamelen van plastic 
afval.  
 
Als extra service kunt u 
brievenbuspost bij ons 
inleveren. Deze brengen 
wij voor u naar de 
brievenbus in Leende. 
 
 
 Nieuw: ontbijtje voor twee 

Wat is er gezelliger dan 
de dag te starten met 
een heerlijk ontbijtje? 
Voor een speciale dag, 
óf om een gewone dag 
speciaal te maken.  
 
Daarom kunt u vanaf 
nu bij ons terecht voor 
een heerlijk kant en 
klaar ontbijtje voor 
twee personen. Dit 
bestaat uit: 

 2 verse croissants  

 2 kaiserbroodjes 

 2 gekookte eieren 

 roomboter 

 kaas/schouderham 

 jam 

 sinaasappelsap  
 
Dit alles voor maar €10. 

Recyclen en service Bhoen ♥ 

U kunt bestellen tot 15 
uur op de dag ervoor. 
Bijvoorbeeld via de optie 
‘broodjes bestellen’ op 
onze website. Wij 
zorgen ervoor dat uw 
verse ontbijtje de 
volgende morgen vanaf 
8.30 uur mooi ingepakt 
voor u klaar staat. 

Spaar mee voor 
onderzoek naar MD 
Sinds kort zamelen wij 
doppen en deksels in 
voor onderzoek naar 
MD: Myotone Dystrofie. 
De kilo-opbrengst komt 
geheel ten goede aan 
onderzoek naar een 
medicijn tegen deze 
erfelijke en progressie-
ve ziekte.  
 
Dit kunt u inleveren: 
 
Doppen van: 

 frisdrank 

 zuivel 

 shampoo 

 wasmiddel 

 bierflesjes 

 wijnflessen 
(schroefdoppen) 

 
Deksels van: 

 pindakaas en pasta  

 groentepotjes 

 jampotjes 
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Tijger ontsnapt! 
Op 7 mei werd er groot 
alarm geslagen op 
camping De Zandberg. 
Er was een tijger 
ontsnapt! Met posters 
in de winkel en op straat 
en een bericht op 
HeezeLeende24 werd 
een grote zoektocht op 
touw gezet. Gelukkig is 
Tijger, de poes, na een 
paar dagen in goede 
gezondheid terug-
gevonden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehoord in de winkel 
Een oudere man uit 
Antwerpen staat in de 
winkel de grote foto met 
schapen (van Erik van 
Asten) te bewonderen. 
Hij vraagt of de schapen 
hier uit de omgeving 
komen. Ik bevestig dat 
het een schaapskudde 
van de Groote Heide is, 
waarop de man zegt: 
“Amai, wat zien die er 
lekker uit!!!!!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

waar we alle kaartjes 
aan hangen. In de 
eerste schoolweek na 
de vakantie verloten we 
onder alle inzenders 
enkele leuke prijzen. 
 
Wil je meedoen? Knip 
dan ons adres uit en  
 
 

 

Gegrilde haantjes: ze zijn er nog steeds  

Ga je deze zomer op 
vakantie? Lang of kort, 
ver weg of dichtbij? Dan 
zouden wij het heel leuk 
vinden als je ons een 
kaartje stuurt.  
 
In de winkel spannen 
we een lange waslijn  

Stuur ons een kaartje en win een leuke prijs! 

stop het in je koffer. 
We hopen dat de 
postbode het heel druk 
krijgt! 
 
 

Coop Sint Jan 
Strijperstraat 51 
5595 GB Leenderstrijp  
 

Tijdens de kermisdagen 
verkochten we gegrilde 
haantjes. Een groot 
succes! Daarom nemen 
we deze heerlijke en 
makkelijke maaltijd op 
in ons vaste assortiment  
 
De haantjes zijn in het 
weekend op bestelling 
verkrijgbaar. U kunt de 
haantjes daarna nog x 
dagen bewaren of 
invriezen. 
 
 
 
 
 
1 gegrilde haan  
1 bakje verse salade  
1 zak krielaardappeltjes  
 € 10,00  
 

 

Zeker eten?  
Even laten weten! 
  
 

Zoals u misschien al 
weet is de inhoud van 
onze fooienpot 
bestemd voor het 
eetpunt D’n Herd van 
Streejp. Na de vakantie-
periode wordt de pot 
gelicht en gaan we 
bedenken waar we het 
kookteam én de gasten 
mee kunnen verrassen. 
Uw bijdrage, klein of 
groot, is altijd welkom.  
 

Inhoud fooienpot voor d’n Herd 
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Dagelijks vers nieuws 

Binnenkort kunt u ook 
in de winkel terecht 
voor een verse krant. 
We starten met de losse 
verkoop van een aantal  
 
 
 
 
 

bekende titels:   

 Algemeen Dagblad 

 De Volkskrant 

 Trouw 

 Eindhovens Dagblad 
 
 
 
 
 

Heeft u ze al gezien, de 
XL ansichtkaart ‘groeten 
uit Leenderstrijp’, met 
de prachtige foto’s van 
Erik van Asten?  
 
Te koop in de winkel 
voor € 1,95.  
 
 
 
 

Groeten uit 
Leenderstrijp 

Bloemen en planten 

Gezond Dorp 
Belevingsmarkt 
Op zondag 12 augustus 
nemen wij deel aan de 
Gezond Dorp 
Belevingsmarkt in 
Leende. We staan er 
met onze koolhydraat-
arme producten van 
NOETS, ook in leuke 
cadeauverpakkingen.  
 
De markt is bedoeld 
voor iedereen die op 
zoek is naar inspiratie 
op het gebied van 
goede, eerlijke voeding, 
voldoende beweging, 
ontspanning & sociale 
contacten en slaap & 
bioritme.  
 
U kunt proeven, ruiken, 
ervaren en leren wat de 
‘Gezond Dorp’ leefstijl 
inhoudt. 
 
Kom gerust een kijkje 
nemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege het mooie 
zomerweer hebben we 
op dit moment weinig 
vraag naar snijbloemen. 
We hebben daarom 
beperkt bloemen op 
voorraad. Bestellen is 
wel altijd mogelijk. 
 
 
 

Laat ons weten wat u 
nodig heeft en wij 
zorgen dat het er is. 
Ook  planten voor 
buiten komen na de 
vakantieperiode weer 
volop binnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gezocht: goede ideeën  

Wij stemmen ons assor-
timent zo goed mogelijk 
af op de wensen van 
onze klanten. Zijn er 
producten of diensten 
zijn die u mist in de 
winkel? Dan willen wij 
dat heel graag weten.  
 
 
 

Alle tips en suggesties 
zijn welkom.  
 
Met de leukste en 
meest bruikbare ideeën 
gaan we aan de slag. 
Wordt uw idee uitge-
kozen, dan stellen we 
 
 
 

daar graag iets 
tegenover. Goede raad 
is immers duur! 
 
Mail uw tips naar 
winkel@coop-sintjan.nl, 
of vertel het ons als u in 
de winkel bent.  
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