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Na een warme en gezellig drukke
zomer breekt nu de herfsttijd aan.
Een mooie periode vol warme
kleuren en lekkere smaken. Met ’s
avonds fijn de kachel aan. Dikke
sokken en een beker warme
chocomel. Lekker onderuit, even
bijkomen!

Het lijkt nog ver weg maar ook de
feestdagen komen dichterbij. Achter
de schermen zijn we er al druk mee
bezig. We verheugen ons op de
komende maanden en hebben van
alles voor u in petto. Graag tot ziens in
de winkel!

Wilma

Vrijdag, visdag!
Openingstijden
Oktober t/m maart
Ma
8.30-18.00
Di
8.30-18.00
Wo
8.30-18.00
Do
8.30-18.00
Vr
8.30-18.00
Za
8.30-16.00
Zo
GESLOTEN
Vanaf april 2019 zijn
we weer 7 dagen per
week geopend.
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Vanaf oktober kunt u elke vrijdag bij
ons terecht voor heerlijke verse vis,
recht van de visboer! Het aanbod
wisselt met de seizoenen mee, onder
andere zalm, kabeljauw en tonijn,
gerookte zalm, makreel en paling,
haring, mosselen en garnalen.
Heeft u speciale wensen? Laat het
ons donderdag voor 12 uur weten en
wij zorgen dat het vrijdag in huis is.

Herfstassortiment
Zoals u van ons gewend bent, passen  Herfststorm: een ronde harde
wener bodem met een laagje
we ons assortiment steeds aan het
abrikozen in rozijnendeeg,
seizoenen aan. Deze herfst hebben wij
bestrooid met kruimels.
de volgende producten voor u:
Van de slager
 Brabantse zult en zure zult
 Balkenbrij en bloedworst
 Boerenleverworst
Van de bakker
 Appel-caramelvlaai*
 Chocokersenvlaai*
* Ook verkrijgbaar als gebakje.

Van de groenteboer:
 Spruitjes, snijbonen, andijvie
 Boerenkool, rode kool, spitskool
en zuurkool
 Zoete aardappelen
Alles vers geleverd en van
uitstekende kwaliteit. U proeft het!
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Vakantiekaartje
Uit de school geklapt
Twee aardige kinderen
komen op zondagmorgen samen broodjes
halen. Of ik het even op
kon schrijven, want
“Papa en mama hebben
hélemaal geen geld
meer!
Sjans
“Jeetje”, zegt een klant.
“Ik word nagefloten
maar ik zie niemand.”
“Kijk maar eens goed”,
zeg ik. “Daarbuiten in
die kooi zit de dader!”

Pannenkoekentips
- Pannenkoeken met
geprakte banaan en
kaneel door het
beslag;
- Vervang de melk door
kwark, yoghurt of
karnemelk;
- Meng een paar
druppels blauwe
kleurstof door het
beslag;
- Koolhydraat arme
pannenkoeken van
Noets meel!
Versiertips:
- appel/peren stroop
- cranberry- en blauwe
bosbessenjam
- diverse soorten honing

In de vorige nieuwsbrief deden we een
oproep om ons een kaartje te sturen
vanaf uw vakantieadres. Een aantal
Strijpenaren heeft dat ook gedaan. Erg
leuk!
Eind augustus heeft kritische jury (zie
foto) het winnende kaartje gekozen. Dat
was het kaartje van de familie Van
Hooff van de Strijperstraat. Zij wonnen
daarmee een Elsje Fiederelsje pannenkoekenpakket.
Alle inzenders bedankt voor het
meedoen!

Dierendag
Strijpse huisdieren te onderzoeken.
Vorig jaar hadden we op dierendag (4
oktober) een assistente van dierenarts- Dat was een ontzettend leuke en
praktijk Spoorenberg op bezoek om alle gezellige middag die we zeker nog
eens gaan herhalen. Maar omdat
dierendag dit jaar op een donderdag
valt – en de kinderen tot 15 uur naar
school moeten – hebben we besloten
een jaartje over te slaan.
We wensen alle dieren toch een
ontzettend leuke dag toe met veel
verwennerij!

Schoentje zetten

Honing

Schoentje zetten: Vanaf woensdag 21
november kunnen de kinderen van
Leenderstrijp en basisschoolkinderen
van de Sint Jan hun schoentje komen
zetten. In de winkel is een mooie
kleurplaat verkrijgbaar die in de schoen
kan worden gelegd. Vanaf zaterdag 1
december kunnen de gevulde
schoentjes weer worden opgehaald.

Van imkerij De Walhut hebben we
mooie Nederlandse honing in ons
assortiment. Zoals Balsemienhoning,
zomerhoning, crème-honing en
fruithoning. We hebben ook lekkere
honingsnoepjes en honingdrop. En
voor de liefhebbers zelfs honingbier!
Barly wine bier met rogge & honing
en Blonde barbar (honingbier).
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Bloemen en planten

L

Soepvlees
Een klant vraagt naar
vers soepvlees. Helaas
had ik dat niet, maar ik
kon het natuurlijk wel
bestellen voor de
volgende dag. “Toch
maar niet”, zei de klant.
“Ik wil het vandaag
opzetten, anders trek ik
het niet meer!”
Altijd een Wilma
Een kleine meid komt in
de winkel en ziet Wilma
achter de toonbank.
Verbaasd vraagt ze aan
haar moeder: ”Waar is
andere Wilma?”

Voor buiten
Regelmatig gaan we langs bij onze
teler voor nieuwe aanvoer van
planten voor buiten. Op dit moment
hebben we diverse mooie bloeiende
planten op voorraad. Deze kunnen
zowel in de pot als in de volle grond
staan. Keuze uit vaste planten en
eenjarig goed.
Allerheiligen & Allerzielen
Speciaal voor Allerheiligen en
Allerzielen zorgen we voor een mooi
assortiment bolchrysanten in
verschillende kleuren. Bloemstukjes

Snijbloemen
De vraag naar snijbloemen wisselt
nogal. Daarom hebben we ze niet
altijd op voorraad, maar u kunt ze
natuurlijk wel altijd bestellen. Op
dinsdagavond, donderdagavond en
zaterdagochtend worden de
bloemen geleverd. Laat ons op tijd
weten wat u nodig heeft, dan
zorgen wij dat het in huis is. Vers
van de veiling zodat u er lang plezier
van heeft.

Fooienpot
In november legen we onze
fooienpot. Met de inhoud gaan we
het eetpunt ‘D’n Herd’ verrassen.
We hebben al plannen gemaakt en
het belooft een gezellige avond te
worden.

Nieuwe ijssoort
Klant: “Mag ik een
aardappelijsje van u?”
Natuurlijk, met of
zonder mayonaise?
Koffie verkeerd
Op een warme zomerdag zegt een klant: “Doe
mij maar cappuccino.”
Daarop de vraag: “Wilt
u het in een horentje of
in een koekbekertje?”.
“Nee”, zegt de klant.
“Graag een kopje
cappuccino met beetje
suiker.”

en grafstukjes zijn op bestelling
leverbaar.

We hopen op een mooie opbrengst.
Elke bijdrage, klein of groot, is van
harte welkom!

Doppen sparen voor het goede doel
Nog even wat meer informatie over
het goede doel waarvoor we
doppen en deksels inzamelen. Dit
doen we voor onderzoek naar
Myotone Dystrofie (MD). Deze
zeldzame erfelijke spierziekte tast
spieren en Organen aan die
daardoor steeds zwakker worden.
De ziekte wordt per generatie

erger en de levensverwachting van
patiënten is beperkt. Onderzoek is
nodig om een medicijn te kunnen
ontwikkelen. De ingezamelde
doppen worden tegen kiloprijs
verkocht aan recyclebedrijven en de
opbrengst komt geheel ten goede
aan onderzoek. Een kleine moeite,
groot gebaar, dus: spaar!
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Strijpse recepten
GEHOORD VAN
TOERISTEN
Verrassende service
Een campinggast zoekt
de brievenbus en hoort
dat wij de post na 18u
voor hem in Leende in
de bus willen doen.
Verrast zegt hij: “Waar
zie je dat nog! Meestal
zijn service en garantie
op vakantie!”

Tante Emma
Een Duitse toerist
vraagt: “Bin ich bei
Tante-Emma-Laden?”.
“Nein”, zeg ik, “du bist
bei Coop Sint Jan.” Na
even gegoogeld te
hebben kwam ik er
achter dat de term
‘Tante-Emma-Laden’ in
Duitsland een gebruikt
wordt voor een kleine
winkel voor levensmiddelen en kleine gebruiksvoorwerpen. Weer wat
geleerd!

In de winkel horen we vaak leuke
recept-tips. Zo vaak dat we
besloten hebben er iets mee te
gaan doen. In elke nieuwsbrief
komt een lekker recept te staan. Zo
ontstaat een leuke verzameling die
we – wie weet ooit – bundelen tot
een echt Strijps kookboek.
Heeft u een suggestie? Maakt niet
uit wat, als het maar lekker is. Het
mag een zelf bedacht recept zijn of
een oud familierecept. Handige
keukentips zijn ook van harte
welkom! Iedereen mag meedoen,
ook de kinderen. De inzender van
het recept of tip die in de nieuwsbrief komt krijgt van ons een
aardigheidje.

We trappen af met een recept dat we
zelf erg lekker vinden:
Griekse Yoghurt pannenkoek
(4 stuks)
- 175 gram Griekse yoghurt
- 1 ei
- 60 gram bloem
- 1 theelepel baking-soda
Bereiding
Roer de yoghurt en het ei tot een glad
en romig mengsel. Meng de bloem
met de bak-soda en voeg dit aan de
yoghurt toe. Roer alles tot een glad
mengsel. Bak de pannenkoek in 3 à 4
minuten gaar.
Alles in de winkel verkrijgbaar!

Openingstijden tijdens de wintermaanden
Vanaf 1 oktober is de winkel op
zondag gesloten. Alle overige
dagen zijn we open vanaf 8.30
uur: doordeweeks tot 18.00 uur
en op zaterdag tot 16.00 uur. In
april 2019 gaan we weer zeven
dagen per week open.

Speciale openingstijden
Op dinsdag 25 en woensdag 26
december is de winkel gesloten. Dat
geldt ook voor dinsdag 1 januari.
Op maandag 24 en maandag 31
december zijn we open van 8.30 tot
16.00 uur.

Noets: koolhydraatarme bakproducten
Onze koolhydraat arme brood- en  Broodmix naturel: 4,9 gram
cakemixen van Noets lopen goed!  Broodmix Goij Cranberry: 10,3
Zeker nadat we ermee op de
 Broodmix Goreng vezelbrood: 8,7
Gezond Dorp belevingsmarkt
 Cakemixen vanaf 25,7
hebben gestaan. Wel krijgen we
vaak vragen over de hoeveelheid
Nu ook verkrijgbaar: kokosbloesemkoolhydraten per 100 gram.
suiker, Noetsli noten mueslimix,
Daarom een overzicht:
bak- soda en Kruidje van Noets.
Broodmix naturel: 4.9
Broodmix Goij Cranberry: 10.3
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Broodmix Goreng vezelbrood: 8.7
De cakemixen vanaf 25.7
Ons “Noets” assortiment is

