
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 
 
Tot 1 oktober zijn we 
dus alle dagen open!   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 3 – juli 2019 
 

Altijd wat te doen in Leenderstrijp! 

  

Terwijl ik dit opschrijf, zijn alle lente-
feesten alweer achter de rug. Zelfs de 
kermis! Het waren zoals altijd super-
gezellige drukke dagen en weekenden.  
In de winkel is heel duidelijk te merken 
dat de campings weer open zijn. Ook 
wandelaars en fietsers weten Leender-
strijp weer goed te vinden. Fijn, al die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In april hebben we pompoenzaadjes 
uitgedeeld om in eigen tuin pompoe-
nen te kweken. We zijn erg benieuwd 
of er al mooie plantjes groeien in de 
vruchtbare Strijpse grond, en of er in 
de herfst een mooie oogst aan zit te 
komen. Heeft u een mooie foto? Mail 
of app hem dan even door:  

winkel@coop-sintjan.nl 
T: 06-86630062 
 
 

drukte op ons terras en op het pleintje.  
En dan moet de zomer nog beginnen!  
We wensen iedereen die op vakantie  
gaat fijne dagen toe. En voor alle 
thuisblijvers: u bent elke dag welkom 
voor een praatje, een cadeautje of iets 
lekkers.  

             Wilma 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al 
dat Barbara Verduijn (van Fransje van 
Mierlo) ons team is komen versterken. 
We schreven ook dat Barbara getrouwd 
is met Frank Verduijn, en dat Frank er 
inne is van Frans Verduijn, die er weer 
inne is van Driek Verduijn. Deze Driek 
was óók de opa van William (Pompen), 
maar die informatie was bedoeld om 
Wilma uit te leggen over wie het ging. 
Dat hoorde er dus eigenlijk niet bij. Oeps! 
 
 

 

Openingstijden 

Pompoenplantjes Opa William? 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
mailto:winkel@coop-sintjan.nl
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Ik: ‘Wilt u het bonnetje?’ 
Klant: ‘Nee dat hoeft 
niet, het is te klein om er 
mijn gat mee af te 
vegen!’ 
 
 
 
Omdat een kereltje zijn 
boodschappen keurig 
gedaan heeft, vraag ik 
of hij soms nog een 
kauwgombal lust. Hij 
denkt twee seconden na 
en zegt dan: ‘Mag het 
ook een croissantje zijn?’ 
 
 
 
Een net gearriveerde 
campinggast, komt nog 
snel wat halen voor het 
avondeten en vraagt of 
wij ook potjes wodo`s 
hebben. Ik zeg eerlijk dat 
ik nog nooit van wodo`s 
gehoord heb. Waarop de 
man met een lach zegt: 
‘Potjes met worteltjes en 
doperwtjes!’ 
 
 
 
Een klein kindje speelt 
met broertje en zusje het 
spelletje ‘Ik zie, ik zie, 
wat jij niet ziet’ in de 
winkel. En dat gaat zo:  
“Ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet 
ziet-en-het-is-WILMA!” 

Met z’n drieën ben je het meest 
flexibel, dus dat is de oplossing.  
 
In de zomermaanden ben ik een 
aantal ochtenden niet in de winkel 
aanwezig. Barbara of Anja nemen de 
winkel voor mij waar. Ik ben wel altijd 
mobiel bereikbaar. Dit is nu ons team 
waar ik supertrots op ben: 
- Barbara Verduijn 
- Anja van de Kruis 
- Femke van Hooff (weekendhulp) 
- Tessa van Asten (weekendhulp) 
En natuurlijk ook Eric. Zonder hem zou 
de winkel niet zijn zoals hij nu is, dat 
mag ook wel eens gezegd worden. 
Samen staan we sterk! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Even bijpraten met Wilma 

 
Het afgelopen halfjaar zijn onze 
kinderen, Stan en Evi, uitgevlogen en 
gaan samenwonen. Twee verhuizingen 
in drie maanden tijd. Best even heftig! 
Maar het bracht ons ook op ideeën.  
 
Nu de kinderen de deur uit zijn, 
hebben we besloten om zelf wat 
kleiner te gaan wonen. Dus staat sinds 
kort ook ons huis in de Halfeindsche-
straat te koop. Als of we het nog niet 
druk genoeg hebben… Maar het is de 
bedoeling dat we zo uiteindelijk wat 
meer tijd overhouden! 
 
 
 
 
 

De verhuis-estafette 

Via de nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte van wat er in de winkel speelt. 
Dat zijn meestal hele leuke en grappige 
dingen, maar heel soms ook niet.  
 
We hebben een nogal turbulent voorjaar 
achter de rug met een paar minder 
gezellige gebeurtenissen. Zoals een 
spontane autobrand op de parkeerplaats 
voor de winkel. Gelukkig geen persoon-
lijke ongelukken maar wel veel schrik en 
flinke schade aan de heg en bestrating. 
Ook werd er diverse keren afval gedumpt 
rond de winkel en hadden we te maken 
met winkeldiefstal. Gelukkig niet door 
een bekende. We hebben ook één perso-
neelswissel gehad, maar gelukkig vonden 
we ook TWEE kanjers die samen deze 
uren invullen: Barbara en Anja. Dat 
lichten we graag even toe.  
 
De winkel is nu weer 7 dagen per week 
open. Dat zijn ongeveer 65 winkeluren 
per week. Voor mij is 40 winkeluren per 
week het maximum aangezien er ook 
nog allerlei werkzaamheden achter de 
schermen zijn. En iedereen gaat graag op 
vakantie.   
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Grapje (voor insiders) 
Een schattige teckel pup 
zit buiten keurig op het 
vrouwtje te wachten. 
Een andere klant ziet het 
en zegt zonder schroom: 
‘Die hond lijkt krèk op 
m’ne huisarts!’ 
 
 
 
 
 
 
Zo vader zo zoon 
Vader: ‘Vrouwen????’ 
Zijn kleine zoontje: ‘Je 
kan beter kippe houwe.’ 
 
 
 
 
 
 
De klanten staan te 
springen 
Tijdens afgelopen kermis 
hadden we trampolines 
voor de deur. Dat was 
een groot succes. Niet 
alleen waren wij goed te 
zien en hadden we een 
mooi uitzicht, maar 
regelmatig klonk het 
van boven: ‘Wilmaaaaa, 
ik kom straks een ijsje 
eten!’ 
 
 
 

    

Groeten uit vakantieland! 
Zelf hebben we geen vakantieplannen 
voor deze zomer. Met alle camping-
gasten in de winkel komen we vanzelf 
wel een beetje in vakantiestemming.   
 
Vorig jaar hebben we verschillende 
kaartjes gehad van Strijpenaren die op 
vakantie waren. Dat was echt heel leuk! 
We hopen dat het dit jaar een vervolg 
krijgt en gaan het ook ietsje makkelijker 
maken voor jullie. 
 

winkel@coop-sintjan.nl 
06-86630062 

 
 
 
 
 
 
Voor kleine ongelukjes, pijntjes, 
ongemakjes hebben wij een kleine 
‘huisapotheek’. Daar vindt u producten 
zoals: 
 

 Pleisters 

 Betadinezalf 

 Vaseline 

 Zonnebrandcrème 

 Crème voor insectenbeten 

 Sinaspril 

 Paracetamol 

 Hand- en bodycrème 

 Lippenbalsem  

 Propoliszalf van de imker 
 
Propoliszalf 
Propolis is een natuurlijk antibioticum 
voor de bijen en een wondermiddel 
voor de mensen. Naast een goede 
werking tegen bacteriën, virussen en 
schimmels, stimuleert Propolis het 
afweersysteem van het lichaam, remt 
de ontstekingsreacties en bevordert de 
wondgenezing. 
 
 
 
 

Op veel vakantieadressen zijn leuke 
kleine (camping)winkels te vinden. Wij 
zouden het heel leuk vinden om daar 
een foto van te ontvangen. Dus zie je op 
vakantie een leuk winkeltje, maak er dan 
een foto (of selfie) van en mail of app 
deze naar ons door. Wij plaatsen alle 
inzendingen (als het mag) op Facebook. 
De meest originele inzendingen maken 
kans op een leuke prijs!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is Propolis?  
Propolis is een kleverig goedje dat door 
de bijen verzameld wordt uit de boom-
knoppen van onder andere populieren, 
kastanjes en naaldbomen. Hiermee 
beschermen en ontsmetten zij de 
bijenwoning zodat ziektes en andere 
schadelijke invloeden geen kans krijgen. 
Mensen hebben om dezelfde reden baat 
bij deze werking. Propolis kan zowel 
inwendig als uitwendig worden 
toegepast. De zalf is bedoeld voor 
uitwendig gebruik.  
 
Propoliszalf: 
 Ondersteunt het immuunsysteem en 

verhoogt de weerstand; 
 Ondersteunt het herstellend 

vermogen van de rode of gevoelige 
huid; 

 Bevordert de wondgenezing; 
 Verzorgt wratten en kalknagels; 
 Houdt spieren en gewrichten soepel. 
 
Vragen? Stel ze gerust! 

Huisapotheek 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
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Voor op de kalender 
Op Dierendag, vrijdag 4 oktober, komt 
dierenartsassistente Kim (van Bosch-
hoven kliniek voor dieren) weer langs 
om de huisdieren van Strijp te keuren. 
Kom gezellig langs met je kat, hond, 
vis, kip of cavia. Alle kleine huisdieren 
zijn welkom. We hopen dat het net zo 
leuk wordt als de vorige keer! 
 
 
 
Wilt u iemand bedanken voor het ver-
zorgen van uw planten of huisdieren 
en het uithalen van de post? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. En 
natuurlijk ook voor verjaardagen, 
geboortes, uitvaarten en alle andere 
gebeurtenissen die een leuk cadeau, 
mooi boeketje of bloemstuk verdie-
nen. We maken met veel plezier iets 
moois en persoonlijks voor u. Zoals een 
gezellig pakketje met streekproducten, 
speciaal bier, wijn of een combinatie 
daarvan. We hebben altijd leuke 
pakketten staan maar kunnen ook iets 
op maat maken. Bijvoorbeeld met een 
cadeautje erin dat u al in huis heeft.  
 
Appeltje voor de dorst  
We hebben gemerkt dat onze 
cadeautjes en cadeaupakketten goed 
in de smaak vallen. Daarom willen we 
ons niet alleen met Kerst, maar het 
hele jaar door profileren als dé 
cadeauwinkel van Leenderstrijp en 
verre omstreken. Door uw Kerst- of 
cadeaupakket bij ons te bestellen, 
draagt u bij aan het voortbestaan van 
de winkel. Want eerlijk is eerlijk, met 
levensmiddelen alleen kunnen wij de 
kost niet verdienen.  
 
Kom gerust eens vrijblijvend langs om 
te kijken of uw wensen te bespreken!  
 
 
 
 

Op zondag 21 juli is het weer de Dag van 
de Vrijgezel. We hebben besloten om 
niet meer alle Strijpse vrijgezellen op te 
zoeken (onze ervaring is dat ze bijna geen 
van allen thuis zijn) maar laat dat u er 
niet van weerhouden om de vrijgezellen 
in uw omgeving eens in het zonnetje te 
zetten. In de winkel zijn allerlei grote en 
kleine cadeautjes te koop. Verras iemand 
bijvoorbeeld met een ‘vrij gezellig’ 
ontbijtje (€7,50 per persoon). Als u het 
vooraf bestelt, staat het op de gewenste 
dag om 8.30 uur voor u klaar. 
 

 
 

 
 
Na de zomer krijgen we een nieuwe serie 
wenskaarten binnen. We hebben al een 
voorproefje gezien en zijn super enthou-
siast! Het gaat om ‘enkele’ kaarten voor 
elke gelegenheid! 
 
 
 
Heeft u onze nieuwe smaak One Shot ijs 
al geproefd? Brownie-Vanille. Heerlijk! 
 

Hangin’ baskets 
Onze lobby bij Recreatief 
Heeze-Leende is gelukt! 
Net als in de rest van de 
gemeente hangen sinds 
dit voorjaar ook op het 
pleintje voor de winkel 
mooie ‘hangin’ baskets’. 
 

  
 
VVV-steunpunt 
Onze winkel is officieel 
een VVV-steunpunt. U 
kunt bij ons terecht voor 
de nieuwe bewaar-bro-
chures van Recreatief 
Heeze Leende, het 
Groote Heide magazine, 
nieuwe fiets- en wandel-
kaarten en in de toe-
komst ook ruiterkaarten. 
We verkopen géén VVV-
cheques en VVV-arran-
gementen (zoals Heide-
hapjes, Winterhapjes en 
Strabrechtse smikkel). 
Daarvoor kunt u terecht 
bij het VVV-agentschap 
in het Brouwershuis in 
Leende.  

Dag van de Vrijgezel 

Nieuwe wenskaarten 

Brownie-vanille ijs 

Onze troef: cadeautjes 


