
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief 

April t/m September 
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  8.30-16.00 
 
Vanaf nu zijn we dus 
ook weer op zondag 
geopend!  
 
 
 
 

 
Pasen en Pinksteren is 
de winkel gesloten. Op 
Hemelvaartsdag is de 
winkel alleen open bij 
mooi weer.  
 
 

 
 
 
 

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

Jaargang 3, nummer 2 – april 2019 
 

Kom maar op met die zomer! 

  

We beginnen het nieuwe seizoen met 
het goede nieuws dat Barbara 
Verduijn ons team komt versterken!  
De meesten van jullie kennen Barbara 
al. Ze is er inne van Fransje van 
Mierlo, ‘n bekend gezicht op Streejp. 
Barbara is getrouwd met Frank 
Verduijn. Frank is er inne van Frans 
Verduijn en Frans is er weer inne van 
Driek Verduijn. Uit Streejp, witte gullie 
ut dan?  
Samen hebben Barbara en Frank twee 
kinderen: Daan en Siem. Ze runnen 
Machinaal Timmerbedrijf Verduijn en 
wonen in ons sgônne Streejp!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In februari en maart kon u bij ons 
sparen voor pompoenzaadjes. Deze 
maand kunnen de volle spaarkaarten 
worden ingewisseld. We zijn 
benieuwd wat er uit de vruchtbare 
Strijpse grond tevoorschijn zal  

Welkom Barbara, wij wensen je veel 
werkplezier en gezelligheid in onze 
winkel! 
Met Barbara erbij zijn we helemaal klaar 
voor het nieuwe zomerseizoen. Het 
derde alweer, want ‘onze’ winkel 
bestaat intussen twee jaar!  
Voor de zaterdagen zijn we nog op zoek 
naar een vaste winkelkracht. Liefst 
iemand die ook in de vakanties kan 
werken. Ben of ken je zo iemand? Loop  
dan even binnen voor meer informatie.  
 
We verheugen ons op de zomer! 
 

             Wilma 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

komen. Voor de grootste,  
kleinste en gekste pompoen  
hebben we een leuke prijs. En bij een 
mooie oogst gaan we in oktober een 
cursus ‘pompoenkunst’ organiseren. 
Houden jullie ons op de hoogte?    
 

 
 

 

Openingstijden 

Pompoenzaadjes 

Deze vacature 
is al ingevuld! 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Op 1 maart kregen 
alle leden van de 
winkelvereniging 
een uitnodiging 
voor de jaarverga-
dering, bezorgd in 
een unieke Coöp 
St-Jan boodschap- 
pentas. Mét een 
waardebon. Dit was 
een cadeau van de 
winkelvereniging. 

Brabantse asperges! 
Het is lente, dus breekt de aspergetijd 
weer aan. Asperges bevatten het 
aminozuur asparagine. Hierdoor 
drijven ze vocht af en zuiveren ze het 
bloed. Ook zijn asperges rijk aan ijzer. 
Oftewel: een gezonde seizoensgroente 
die bovendien uitstekend past binnen 
een koolhydraatarme en gezonde 
leefstijl. 
 
Volgens traditie wordt het asperge-
seizoen op de tweede donderdag van 
april geopend. Onze asperges komen 
van Bax en zullen vanaf half april weer 
in de winkel liggen.  
 
 
 
Benodigdheden: 

 2 kg witte asperges, geschild; 

 2 el peterselie, fijngehakt; 

 1 teen knoflook, geperst; 

 75 g ongezouten roomboter op 
kamertemperatuur; 

 4 zalmfilets à 150 gram; 

 200 ml droge witte wijn; 

 4 royale vellen aluminiumfolie; 
 
 
 

Boodschappentas & waardebon 

Bereiding: 

 Verwarm de oven voor tot 200˚C of 
steek de BBQ aan;  

 Prak de knoflook en de peterselie 
door de zachte boter; 

 Voeg zout & peper naar smaak toe. 

 Leg op elk vel aluminiumfolie 500 
gram asperges; 

 Leg de zalmfilet erop; 

 Verdeel de kruidenboter over de 
zalmfilet; 

 Vouw de folie omhoog en schenk 
de wijn erbij; 

 Vouw de pakketjes losjes maar 
goed dicht en stoom ze 45 minuten 
gaar in de oven of op de BBQ. 

 
 

Een kleine meid mag van 
mama een zakje snoep 
uitzoeken, maar kan 
echt geen keuze maken. 
Ze zegt tegen mij: “Deze 
vindt mama ook lekker”, 
waarop ik zeg dat ze die 
dan maar moet nemen. 
“NEE”, zegt ze stellig, en 
pakt meteen het andere 
zakje! 
 
Op de toonbank staan 
heerlijke blokjes geiten-
kaas om te proeven, 
maar niet iedereen 
houdt van geitenkaas. 
Een klant proeft, trekt 
een zuur gezicht en zegt: 
“Bah, het smaakt naar 
BOK!” 
 
Iemand zei laatst tegen 
mij: ‘Volg je hart, want 
dat klopt!’  
 

Dankjewel voor deze 
mooie oppepper! 
 
In winkel hoor ik onze 
papegaai (die in de 
winter in het magazijn 
blijft) naar me fluiten. Er 
is niemand in de winkel 
dus fluit ik een paar keer 
terug. Opeens hoor ik 
iemand lachen en weer 
fluiten. Wat blijkt? Het is 
niet Jari maar een 
leverancier die fluitend 
achterom binnen is 
gekomen! 

gaan doen bij Coop Sint Jan. Het 
lidmaatschap kost €7,50 per jaar en is 
exclusief voor inwoners van Leender-
strijp. Door lid te worden, maakt u het 
mede mogelijk dat de winkel open 
blijft. Wordt u dit jaar lid, dan 
ontvangt u alsnog de boodschappen-
tas met waardebon. Het inschrijf-
formulier is in de winkel verkrijgbaar.  
 
Voor twee Strijpenaren op Leenderhof 
is de waardebon ingewisseld voor een 
cadeaupakket waar de hele afdeling 
van kan genieten! 
 
 
 

Asperges met zalm 

Het bestuur hoopt dat uiteindelijk alle 
Strijpenaren met deze tas boodschappen 
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Een kleine fan van Jari 
de papegaai vraagt mij 
of Jari in zijn ‘kasteel’ is. 
Even moet ik nadenken, 
maar als ze naar de 
buitenkooi wijst, weet ik 
meteen wat ze bedoelt. 
Jari’s buitenkooi lijkt op 
het torentje van een 
kasteel, dat had ze heel 
goed gezien! 
 
Aan het einde van een 
zonnige dag ben ik de 
winkel aan het vegen als 
een man met drie vrou-
wen binnenkomt. Terwijl 
de dames winkelen, 
loopt de man een beetje 
verloren rond. Als hij 
mijn richting op komt, 
vraag ik of hij even de 
mat omhoog wil houden 
zodat ik alles eronder 
kan vegen. “Natuurlijk”,  
zegt hij, maar beseft 
meteen dat het een 
grapje is. Het ijs is 
gebroken en we raken 
gezellig aan de praat tot 
de dames klaar zijn met 
hun boodschappen.  
 
Man en vrouw doen 
samen boodschappen. 
De man zegt: “Heb je 
alles, schat?” Ik heb net 
de laatste boodschap-
pen aangeslagen en zeg:  
“Ja hoor”, maar besef 
meteen dat hij het tegen 
zijn vrouw had. OEPS…. 
 

    

Wilma’s Winkel Weetjes 
Vers nieuws 
Per 1 april verkopen we weer losse 
dagbladen, zoals het ED, Trouw, AD, 
Volkskrant. Weekblad De Parel kan 
gratis in de winkel worden opgehaald. 
 
Cadeautjes voor iedereen  
We hebben weer leuke cadeautjes 
ingekocht voor jong en oud. Ook onze 
streekproducten zijn weer aangevuld 
en we hebben nieuwe speciaalbiertjes 
en likeurtjes in ons assortiment. 
 
Vrijdag visdag 
Elke vrijdag is er verse vis. In het 
zomerseizoen breiden we dit uit met 
heerlijke vis voor op de BBQ. 
 
Barbecue 
BBQ-vlees of -vleespakketten kunnen 
op maat voor u besteld worden. 
Binnenkort gaan we ook heerlijk verse 
kant-en-klaar maaltijden verkopen uit 
de keuken van onze slager. 
 
Lekkere kazen 
U kunt bij ons terecht voor verse 
geitenkaas en rauwmelkse kazen met 
verassende smaken.  
 
Zuivel recht van de boerderij 
Natuurlijk hebben we ook nog altijd  
kaas van Kaasboerderij Bax en verse 
zuivel van de Melktap.  
 
Dubbeldooiers 
Nieuw in ons assortiment: eieren met 
dubbele dooiers. Oftewel: twee dooiers 
voor de prijs van 1 ei!  
 
Plantgoed 
Buiten bij de winkel vindt u een ruime 
keuze aan planten en snijbloemen 
rechtstreeks van groothandel of 
kweker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ambachtelijk brood 
Wij verkopen heerlijk ambachtelijk 
brood, broodjes, gebak, vlaaien, koeken 
van Bakkerij Van Weert: Puur De Bakker! 
 
Levensmiddelen 
Onze dagelijkse levensmiddelen komen 
van de Plus, lekker dichtbij. 
 
Groenten & fruit 
Onze groenten en fruit zijn misschien 
iets duurder dan in de supermarkt maar 
wel van super kwaliteit!!! 
 
Garantie! 
Bent u niet tevreden over uw aankopen? 
Kom er gerust mee terug. Bij ons geldt: 
niet goed, geld terug! 
 
Weggooien is zonde 
Elke laatste week van de maand staat er 
een kar in de winkel met ‘einde maand 
koopjes’. Hierin vindt u producten die 
bijna aan de datum zijn, om onnodige 
verspilling te voorkomen. 
 
Bezorgservice 
Onze ‘Lukt het effe nie’ bezorgservice: 
Bent u niet fit of zit het even tegen? Dan 
bezorgen we uw boodschappen graag na 
18.00 uur bij u thuis. Bel ons uw 
boodschappenlijstje even door:  
Wilma: 06-86630062  
Winkeltelefoon: 040-7602113 
 
Zomerfruit 
Vanaf mei verwachten we weer heerlijke 
aardbeien van Jansborg Fruit, en vanaf 
juni ook verse kersen en pruimen. 
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Voor op de kalender 
Paas-assortiment 
Op 21 en 22 april (Pasen) is de winkel 
gesloten. Maar Pasen slaan we 
natuurlijk niet over! We hebben een 
mooi Paas-assortiment voor u bedacht 
van chocolade eitjes, haasjes en leuke 
paaspakketjes. Ook de broodhaasjes 
zijn dan weer volop verkrijgbaar, net 
als vele andere lekkernijen. Alles voor 
een heerlijke paasbrunch! 
 
27 april: koningsdag!   
U kunt bij ons terecht voor heerlijke 
oranje soezen, tompoesjes, 
sinaasappeltjes, en alles wat oranje is. 
De winkel is deze dag gewoon open! 
 
Voorjaarsvakantie 
Van Pasen tot en met 5 mei is het 
meivakantie voor de schoolkinderen. 
We zorgen dat er volop ijsjes op 
voorraad zijn. Bijvoorbeeld onze 
nieuwe smaken Yoghurt Naturel en 
Browny vanille. Lekker! 
 
Bloemen & plantenmarkt  
Inmiddels is het traditie: onze fleurige 
bloemenmarkt op de zaterdag voor 
Moederdag. We krijgen weer een 
mooi assortiment perkplanten van 
Kwekerij Feijen en vaste planten van 
kwekerij Jos Swinkels, beide uit 
Sterksel. Geraniums, lobelia’s, vlijtige 
liesjes, zaai- en stekplantjes, 
stammetjes, hangpotten, petunia’s, 
Bacoba’s, te veel om op te noemen. In 
vele kleuren! 
 
Weet u al wat u wilt? Vooraf bestellen 
kan ook. Dan grijpt u zeker niet mis! 
 
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht 
voor een mooie bos snijbloemen voor 
moeders. Johan Noten heeft ze vers 
voor ons geplukt! 
 
*9 en 10 juni: Pinksteren, zijn we 
gesloten.  
 

Moederdag 
Op zondag 12 mei is de winkel open. Ook 
deze dag kunt u bij ons terecht voor 
mooie plantjes, plantenbakken, bloemen 
en cadeautjes om moeder te verrassen.  
 
LCHF Belevingsmarkt 
Op zondag 19 mei wordt de tweede 
Gezond Dorp Belevingsmarkt georgani-
seerd. Wij staan er ook met een kraam 
vol koolhydraatarme brood- en cake-
mixen van Noets. Deze keer is de markt 
bij Golden Tulip hotel Jagershorst  in 
Leende. Kijk voor meer informatie op: 
www.gezonddorp.nl 
Natuurlijk kunt u die dag ook in de winkel 
terecht. Wij zijn open tot 16.00 uur. 
 
Hemelvaart 
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) 
is de winkel gesloten. Tenzij het heel 
mooi fiets- en wandelweer is, dan gooien 
we de tent open! 
 
Pinksteren 
Op eerste en tweede Pinksterdag (9 en 
10 juni) is de winkel gesloten.  
 
Vaderdag 17 juni 
Kom langs voor het leukste, gekste of 
stoerste Vaderdag cadeau! 
 
Strijp Kermis  
Kom op zaterdagavond kijken naar het 
wagenspel van KNAL. Daarna gaat de 
kermis open en kunt u in de winkel 
terecht voor een ijsje.  
Tijdens de kermisdagen verkopen we 
gerookte paling, nieuwe haring, gegrilde 
haantjes, ijs en dit jaar ook... KIBBELING! 
 
Op 17 en 18 juni hebben we aangepaste 
openingstijden. Iedereen kan uitslapen: 
we zijn geopend van 13.00 uur tot ...?  
 
 

NIEUW: VVV-steunpunt 
Sinds 1 april zijn wij een 
officieel VVV-steunpunt 
‘informatiepunt 
Leenderstrijp’.  
 
Dit betekent dat er in de 
winkel nieuwe bewaar- 
brochures van Recrea-
tief Heeze Leende 
verkrijgbaar zijn, maar 
ook het Groote Heide 
magazine, nieuwe fiets- 
en wandelkaarten en in 
de toekomst ook ruiter-
kaarten. Ook krijgen we 
binnenkort een uitleen-
map waarmee we cam-
pinggasten, toeristen, 
fietsers en wandelaars 
kunnen informeren over 
onze mooie omgeving 
en de activiteiten die er 
plaatsvinden.  
 
We verkopen géén  
VVV-cheques en VVV-
arrangementen (zoals 
Heidehapjes, Winter-
hapjes en Strabrechtse 
smikkel). Daarvoor kunt 
u terecht bij het VVV-
agentschap in het 
Brouwershuis in Leende.  

 

http://www.gezonddorp.nl/

