
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief 

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 7 april zijn we 
ook weer op zondag 
geopend: van 8.30 tot 
16.00 uur!  
 
 

 
Op 4 en 5 maart 
(carnaval) en 1e & 2e 
Paasdag (21 en 22 
april) is de winkel 
gesloten! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coop Sint Jan 
Strijperstraat 51 
5595 GB Leenderstrijp 
T: 040-7602113 
M: 06-86630062 
winkel@coop-sintjan.nl 
www.coop-sintjan.nl 
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Zin in het nieuwe jaar 

  

De feestdagen zijn voorbij. Alles en 
iedereen gaat weer ‘normaal’ zijn of 
haar gangetje. Heerlijk toch? We 
kunnen terugkijken op een goed, 
geslaagd en mooi 2018! Dank je wel 
allemaal!! 
 
Langzaam worden de dagen al wat 
langer. Je hoort de vogeltjes weer 
fluiten. Nog even en het is lente. In de 
winkel staan de tulpjes al in bloei.  
 
Natuurlijk gaan we qua assortiment 
met de seizoenen mee. Straks komen 
de bloembolletjes, voorjaarsboeketjes 
en het Italiaans softijs. Maar voor de 
oer-Hollandse appelflappen, kersen-
flappen en koffiebroodjes uit eigen 
oven kun je het hele jaar bij ons 
terecht.  
 
 
 

 
 
 
 
Dit voorjaar gaan we iets leuks doen 
waar we tot ver in het najaar plezier 
van zullen hebben. Tenminste… als de 
oogst goed is. Lees er alles over op 
pagina 3 van deze nieuwsbrief.      >>> 

De winkel is 6 dagen per week open 
voor je dagelijkse boodschappen, een 
verse traktatie of een leuk cadeautje. En 
als dan straks ook de campings weer 
open gaan… We hebben er zin in! 
 

             Wilma 
 

 

 
 

 

 

In verband met carnaval is de winkel  
op maandag 4 en dinsdag 5 maart 
gesloten. Vanaf woensdag 6 maart 
staan we weer voor u klaar met – onder 
andere – verse haring!!! Zolang de 
voorraad strekt. Bestellen is mogelijk 
tot en met zaterdagmiddag.  
 

 
 

 

Openingstijden 

Carnaval & haring 

Pompoenen! 

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


 

Nieuwsbrief Coop Sint Jan • Jaargang 3, nummer 1 • Januari 2019 

Coop Sint Jan Nieuws 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
In november vorig jaar hebben we met 
de inhoud van onze fooienpot de 
vrijwilligers en gasten van het Strijpse 
eetpunt ‘d’n Herd van Streejp’ verrast 
met een lekker etentje. Dankzij de vele 
hulp en allerlei soorten bijval werd dit in 
een heerlijke en gezellige avond bij De 
Hospes. Nogmaals heel hartelijk dank  
aan iedereen die hieraan heeft  

Strijpse recepten 

In de vorige nieuwsbrief deden we een 
oproep om lekkere (Strijpse) recepten en 
tips met ons te delen. Daarop hebben we 
enkele leuke en verrassende reacties 
ontvangen die we graag met u delen.  
 
Pittig pindahapje 
Komkommer dik besmeren met 
pindakaas en daarop een mopje sambal. 
 
Reuzenboterhammen 
Haal een brood in de lengte door de 
broodmachine. Dan krijg je lange sneeën 
brood. Leuk voor een kinderfeestje! 
 
Gouden combi 
Bloedworst is extra lekker in combinatie 
met goudrenetten. 

Fooienpot-feestje 

Vlierbeskoeken 
Doop vlierbessenbloesem in een papje 
van bloem. Dit kort frituren en 
bestrooien met poedersuiker.  
 
Toch nog lekker 
Veel mensen vinden bananen niet 
meer lekker als ze bruin en gespikkeld 
zijn. Probeer het eens zo: prak ze door 
twee geklutste eieren en bak kleine 
bergjes van dit ‘beslag’ in de koeken-
pan. Heerlijk als lunch! 

 

Droomvrouw  
Een klant op een regen-
achtige herfstdag “Ik 
maak jouw vloer hele-
maal vuil”. Ik antwoord 
“Ach, dat is niet zo erg 
hoor”, waarop de man 
zegt: “Niet??? Dan ben 
jij de vrouw die ik zoek!”. 
Mijn dag was weer 
goed! 
 
 
 
 
 
 
 
Opa 
Een kleine Strijpenaar, 
net uit de luiers, loopt 
me achterna tot in het 
magazijn en vraagt: 
“Waar is jouw opa?”. Ik 
antwoord dat die thuis 
is, bij oma. Waarop hij 
naar Eric wijst en zegt: 
“Nee, hij is daar in de 
winkel!”. Oeps…!  
 

 
bijgedragen! Ook in 2019 laten we de 
fooienpot ten goede komen aan een 
Strijps goed doel. Dit keer gaan we 
sparen voor een leuke activiteit voor de 
kinderen van de Sint-Janschool. Elke 
bijdrage, klein of groot, wordt enorm op 
prijs gesteld.  
 
Met dank aan Leende24 voor de foto! 
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Warm hart 
Gehoord in de winkel 
Koude handen? Dan heb 
je een warm hart! 
 
 
 
Oude kaas 
De Belgische benaming 
voor oude kaas is 
‘seniorenkaas’.  
 
 
 
Vissnoet 
Een klein meisje ziet een 
gestoomde makreel in 
de koeling liggen en 
zegt: “Ohhhh, 
schattig…jouw hoofd!” 
 
 
 
Speciaal gehakt  
Een moeder doet bood-
schappen samen met 
haar kinderen. Bij de 
koeling vraagt ze wat de 
kinderen willen eten, 
waarop de dochter zegt: 
“Spaghetti met gem-
gehakt!” (gemengd 
gehakt).  
 

    

Pompoenen sparen, kweken en … pompoenkunst! 
Elk najaar duiken er in Leenderstrijp 
allerlei ‘winkeltjes’ op: kraampjes langs 
de weg waar je prachtige pompoenen 
kunt kopen. Dat bracht ons op een leuk 
idee.  
 
Spaarkaart 
In de maanden februari en maart kunt 
u bij ons sparen voor zakjes pompoen-
zaad. Dit zaad is geschikt om vanaf half 
mei in de volle grond te zaaien. Als alles 
goed gaat, levert dit in augustus of 
september een rijke pompoenoogst op. 
En dat komt goed uit! 
 
Pompoenwedstrijd 
Ten eerste maakt u met uw pompoen 
kans op een leuke prijs. Bijvoorbeeld 
voor de grootste, de kleinste, de gekste 
of de zwaarste pompoen. Daarnaast 
komen al die pompoenen goed van pas 
bij de workshop ‘pompoenkunst’ die 
we in oktober voor Strijpenaren 
organiseren. Een leuke en creatieve 
bezigheid voor jong én oud.  
 
Hoe werkt het?  
In de eerste week van februari krijgt u 
bij uw boodschappen een gratis 
stempelkaart. Bij elke €15 aan bood-
schappen krijgt u een stempel. Bij 10 
stempels is de spaarkaart vol. Deze kan  
 
 
 
Afgelopen zomer zijn we begonnen met 
het inzamelen van doppen voor het 
goede doel. Sindsdien hebben we al 
vele emmers met plastic, metalen en 
aluminium doppen en deksels kunnen 
inleveren. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan onderzoek naar de 
spierziekte MD. We gaan natuurlijk 
door met inzamelen.  
 
 
 
 
 

 

in april worden omgewisseld voor een 
zakje pompoenzaad, waarmee u in uw 
eigen tuin pompoenen kunt kweken. 
 
Na de zomer gaat een jury bepalen 
welke pompoenen in de prijzen vallen. 
Op een woensdag in oktober (de exacte 
volgt) organiseren we een workshop 
‘pompoenkunst’. Deze is voor een kleine 
vergoeding te volgen voor iedereen die 
aan de spaaractie heeft meegedaan.  
 
Pompoenkunst 
Tijdens de workshop leert u hoe u een 
pompoen kunt omtoveren tot een echt 
kunstwerk. Dat wil zeggen: uithollen en 
snijden volgens een vooraf gekozen 
patroon. Met een mooi theelichtje erin 
is zo’n pompoen straks een mooie 
sfeermaker in de donkere herfstdagen. 
Wie weet organiseren we nog wel een 
wandeling langs al die mooie Strijpse 
kunstwerkjes! 

 
 

 
Het motto: ‘Kleine moeite, groot gebaar. 
Dus: sparen maar!’ Uw bijdrage is van 
harte welkom. 

 
 
 
 

Doppen sparen 
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Noets producten 
Deze maand hebben we onze koolhy-
draatarme brood- en cakemixen en 
andere Noets-producten weer 
aangevuld. Er zijn bovendien is er een 
nieuwe soort bijgekomen: Noets 
dadel-banaan. 
Ook klanten van buiten Leende en 
Strijp hebben de winkel inmiddels 
ontdekt voor het Noets-assortiment. 
Ze gaan thuis met de producten aan 
de slag voor het bakken van onder 
andere brood, cake en crackers. We 
delen graag het recept voor koolhy-
draat-arme crackers met u. 
 
 
 
 
 
Citroenthee 
Neem 3 citroenen. Knijp of pers deze 
uit en meng het sap met: 

 gekookt water 

 2 schepjes honing  

 2 aspirientjes 
Drink dit een paar keer per dag en je 
bent er zo van af.  

 
 

Gemberthee 
Neem een stukje gember, een kaneel-
stokje en een halve citroen. Laat dit 
een kwartiertje koken in water. Zeef 
het mengsel, roer er een lepeltje 
honing doorheen en drink de ‘gember-
thee’. Helpt ook goed bij keelpijn! 
 
Alle ingrediënten zijn in de winkel 
verkrijgbaar. 
 

Recept voor Noets crackers 

 1 à 2 lepels Noets broodmix naturel 

 Snufje zout 

 Kokend water 

 bakpapier 
 

Meng de mix met het zout en giet er al 
roerend wat kokend water bij. Roer dit 
tot een smeuïg geheel. Smeer het 
mengsel uit op bakpapier en bak dit 20 à 
40 minuten (afhankelijk van de dikte) in 
de oven op 170 graden.  
De crackers zijn goed als ze droog en 
krokant zijn. 
 
 
 
We hebben weer heerlijke nieuwe 
streekproducten besteld, onder andere 
Parelkaas en zachte Brabantse worstjes. 
Ook hebben we twee nieuwe likeurtjes: 
een chocolade-likeurtje én – heel  
speciaal – een Strijps ‘pèèrdenmiddel’. 
Ons assortiment wordt steeds aangevuld 
met nieuwe smaken en leuke vondsten 
van onze leveranciers. Lekker om zelf van 
te smullen maar ook leuk als cadeautje.  
Wij hebben het hele jaar door cadeau-
pakketjes en ook voor relatiegeschenken 
kunt u altijd bij ons terecht. Informeer 
naar de mogelijkheden!  
 
 
2 

 
We hebben ruime keuze speciaalbieren 
in onze winkel. Zelfs alcoholvrije soorten! 
Lekker voor de liefhebbers, maar ook erg 
leuk om cadeau te geven.  
 

 

Grootmoeders tips bij  

griep en verkoudheid 

Lekker koekje 
In de kerstvakantie 
komt een jongentje de 
winkel binnen om zich 
even op te warmen na 
een rondje wandelen 
met zijn hond. Erg leuk! 
De hond wacht buiten 
en na een gezellig 
praatje te hebben 
gemaakt vraag ik aan 
hem of ze allebei een 
koekje lusten. Graag 
natuurlijk! Na een 
beleefd dankjewel, 
stopt hij per ongeluk 
het verkeerde koekje in 
zijn mond. We moesten 
er allebei om lachen!  
 
 

 
 
 
Onderweg 
Een klant op weg naar 
de winkel, ziet een klein 
manneke alleen op zijn 
fietsje en vraagt waar 
hij naartoe gaat. Hij 
fietst gewoon door en 
roept: “NAAR Wilma! “. 
 

Speciaalbieren 

Ontdek nieuwe smaken 


