
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coop Sint Jan Nieuws 
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Oktober t/m maart 
Ma  8.30-13.00 
Di  8.30-13.00 
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Do 8.30-18.00 
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Jaargang 3, nummer 4  – oktober 2019 
 

Weer eventjes ‘onder ons’ 

  

Dat was ‘m dan: de zomer van 2019. 
Een halfjaar met veel zon, mooi weer 
en enkele tropische dagen. Heel wat 
fietsers, wandelaars, kampeerders en 
andere vakantiegangers wisten onze 
winkel te vinden. Ze brachten mooie 
verhalen en spontane, leuke reacties 
mee. Het was flink aanpoten en lange 
dagen maken, want overdag was er 
niet veel tijd voor het werk achter de 
schermen. Maar het is natuurlijk wel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 4 oktober is het Wereld 
Dierendag. Net als twee jaar gelden 
vieren we dat in de winkel met een 
spreekuur voor kleine huisdieren.  
Kim, dierenartsassistente bij Bosch-
hoven Kliniek voor Dieren, komt langs 
om alle Strijpse huisdieren na te 

heel fijn om zo veel aanloop te hebben. 
We hebben dan ook een prima zomer 
gehad en hopen dat de winter ook weer 
goed zal zijn. We kijken ernaar uit! Het is 
een tijd waarin we weer even ‘onder ons’ 
zijn met de Strijpenaren. Speciaal voor 
jullie organiseren we binnenkort onze 
eerste workshops. Ook zijn we druk met 
de voorbereidingen voor Kerst. Hopelijk 
weet u ons dan ook weer te vinden!  

Wilma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

kijken. Jong en oud is welkom. Van 14 tot 
16 uur staan de worteltjes, appeltjes en 
apennootjes klaar, en kun je al je vragen 
komen stellen. Ook krijg je gratis tips 
over hoe je jouw huisdier het beste kunt 
verzorgen. En goede baasjes krijgen 
natuurlijk een mooie, officiële oorkonde! 
 
 
 
 

Openingstijden 

Dierendag: spreekuur voor kleine huisdieren 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Slimmer worden 
Ik ben in gesprek met 
een jongeman die op 
weg is naar zijn werk. Hij 
vertelt me dat hij graag 
betaald slimmer wil 
worden. Dat lijkt mij een 
mooi streven, dus ik 
vraag hem naar zijn 
gouden tip. Zijn 
antwoord: “Een studie- 
luisterboek tijdens het 
werk.” Vandaar die 
dopjes in zijn oren: hij 
was aan het studeren! 
 
 
 
 
 
Laat mij maar even 
Een behulpzame klant: 
“Laat mij dat krat maar 
tillen vrouwke. Beter de 
auw kapot, dan de jong 
bedurve!” 
 
 
 
 
 
Spelling 
Een jongetje vraagt aan 
mij wat het getal 20, 
boven op de plank 
betekent. Ik leg uit dat 
het 20 juli is, de datum 
van vandaag. “En hoe 
schrijf je dat?”, vraagt 
zijn moeder. Het kereltje 
denkt even na en zegt: 
“de ‘twin’ en de ‘tig’!” 

 
 

Zondag 27 oktober: 
Halloween pompoen 
Speciaal voor de kinderen van 
Leenderstrijp! 
 

We gaan de pompoenen uithollen, 
uitsnijden en versieren. Daarna zetten 
we er een theelichtje in. Wat zal dat 
een mooi gezicht zijn in het donker! 
 

Tijd:  14.00 tot ca 16.30 uur 
Locatie:  Achter de winkel  
 

Bij slecht weer plaatsen we een tent. 
 

Wij zorgen voor:  

 Gereedschap 

 Thee/limonade & iets lekkers 

 Pompoenen à €2,50 - €3,50 
(afhankelijk van de grootte)  

 

Kosten:  
€10,00 pp, exclusief pompoen. 
 

Deelnemers aan onze ‘pompoenactie’ 
van afgelopen voorjaar mogen voor 
€10 met twee personen deelnemen.  
   

Breng gerust je eigen pompoen mee!                                                                                                                       
 

Inschrijven & betalen  
In de winkel tot 24 oktober a.s.  
Vol = vol! 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

 

 
 

 
 

Workshops bij Coop Sint Jan 

Een lang gekoesterde wens van Wilma is 
om haar oude hobby – het geven van 
creatieve workshops – weer op te 
pakken. En dat gaat nu gebeuren! In 
oktober kunt u bij ons terecht voor twee 
workshops pompoenkunst: 

 Pompoen bloemstuk (herfst) 

 Halloween pompoen  
 
Zondag 13 oktober: 
Pompoen bloemstuk 
We maken een mooie herfstcompositie. 
 

Tijd:  14.00 tot ca 16.30 uur 
Locatie:  In de winkel 
 

Zelf meebrengen*:  

 Middelgrote pompoen  

 Snijbloemen 

 Decoratie materiaal 
 

Pompoenen zijn ook via ons verkrijgbaar 
à €2,50 - €3,50 (afhankelijk van de 
grootte). 
 

Tijdens de workshop is er de mogelijk-
heid om extra bloemen en materialen 
aan te schaffen.  
 

Wij zorgen voor:  

 Oase  

 Gereedschap 

 Bindmaterialen 

 Koffie/thee & iets lekkers 
 

Kosten:  
Exclusief materialen*: €12,50 pp 
Inclusief materialen: €27,50 pp   
Breng gerust uw eigen pompoen mee!  
Bij de ‘inclusief’ prijs is de pompoen 
inbegrepen.  
 

Inschrijven & betalen  
In de winkel tot 10 oktober a.s. Vol = vol! 
 
                                                                                                          

OPROEPJE: Heeft u een gekke of extreem grote  
pompoen gekweekt met de zaadjes van onze actie?  
Laat het ons weten en ding mee naar een leuke prijs! 
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IJSpraatjes 
Een fietser bestelt een 
one-shot ijsje. Op mijn 
vraag welke smaak hij 
wil, werpt hij een blik op 
het keuzebord en zucht: 
“Jezus…”. Waarop ik 
antwoord: “Nee díe 
smaak heb ik niet.”  
 
“Mag ik zo’n ijs in een 
toetert?” 
 
“Ik wil graag een 
vriesco.” 
 
Strazietella? 
Srajatellie? 
Stratellie? 
Stratelja? 
… 
Stracciatella! 
 
 
 
Wandelwijsheid 
“Slecht weer bestaat 
niet. Slechte kleding 
wel…”, aldus een 
doorweekte wandelaar. 
 
 
 
Ander merk 
Een oudere man koopt 
een artikel van een 
ander merk dan hij 
gewend is. “Maar als 
het niet goed is, kom ik 
terug”, zegt hij. Waarop 
ik zeg: “Dat heb ik het 
allerliefste, dat u terug 
komt!”.  
 
 

    

Vrijdag is (en blijft) visdag  
Sinds ongeveer een jaar komt onze  
visboer Maarten v.d. Heuvel wekelijks 
verse vis brengen. Dit tot grote tevre-
denheid, al merken we wel dat de ver-
koop terugloopt. Zeker nu er ook weer 
elke vrijdag en zaterdag een viswagen in 
Leende staat. Jammer! De vis die wij 
elke vrijdag binnen krijgen, komt don-
derdagnacht bij de visboer aan en wordt 
daarom pas op vrijdag tussen 10.00 en 
11.00 uur in de winkel geleverd. Verser 
kan het niet en dat proeft u!  
Wij vinden verse vis belangrijk in ons 
assortiment en blijven het daarom van 
harte aanbevelen. Keuze uit onder 
andere: zalm, kabeljauw, victoria, zee- 
 
 
 
 

In de vorige nieuwsbrief deden we een 
oproepje: stuur ons een foto van de 
winkel waar u op vakantie (of tijdens 
een dagje weg) boodschappen doet. Er 
kwamen veel leuke inzendingen binnen, 
van Griekenland tot IJsland, maar ook 
verrassende winkeltjes in Nederland. 
Bijvoorbeeld op de Zwarte Cross.  
 

De negen leukste inzendingen hebben 
we op Facebook gepubliceerd, zodat 
mensen erop konden stemmen. En de 
meeste stemmen gingen naar… Margot 
Zeebregts, met haar foto van een Grieks 
 
 
 

baars filet, gestoomde makreel, grote 
jumbo mosselen, haring en garnaaltjes. 
Ook vis voor op de BBQ of gemarineerde 
vis is volop verkrijgbaar. Bestellen kan! 
Wat ik altijd zeg: “We hebben van alles 
un bietje.” Dat geldt dus ook voor onze 
heerlijke vis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

buurtwinkeltje vol knoflook. Ze schreef 
erbij: ‘Dit winkeltje was al van verre te 
ruiken!’.  
Margot is een nichtje van Eric en woont 
in Lagonisi, Griekenland. Dat ligt aan de 
Atheense Riviera, 40 km ten zuiden van 
Athene. Ze runt daar B&B Hestia’s 
Hideaway. Ook schreef ze twee boeken 
over Griekenland. Margot is al vanaf dag 
één een trouwe volger op Facebook.  
Veel mensen vonden het een leuke foto, 
en wij ook. Daarmee is Margot een 
terechte winnaar. We hebben haar een 
lekker stroopwafelpakketje toegestuurd. 
Margot was erg blij toen ze hoorde dat 
ze gewonnen had. Ze bedacht spontaan 
een kortingsactie voor klanten van Coop 
Sint Jan: 10% korting op een verblijf bij 
Hestia’s Hideaway. Het verblijf is inclu-
sief een bezoek aan het winkeltje op de 
foto. Vermeld ‘Coop Sint Jan’ bij uw 
boeking en de korting wordt automa-
tisch doorgevoerd.  

Alle deelnemers aan de fotowedstrijd: 
heel erg bedankt voor het meedoen!  
 
 
 
 
 

Winnaar vakantiewinkeltjes-wedstrijd 
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Proef het seizoen! 
Omdat elk seizoen anders is, passen 
wij ons assortiment steeds aan. Onze 
bakker, slager en groenteboer hebben 
allerlei lekkers voor u in petto dat past 
bij het najaar. Daar laten we u graag 
van meegenieten. Vanaf oktober staat 
er weer elke week wat lekkers voor u 
op de toonbank. Kom gerust even 
langs om te proeven! 
 
 
 
We zijn alweer even aan het sparen, 
maar voor een extra mooi bedrag 
sparen we nog een jaartje door.  

 

Ons motto: 
“We hebben van alles 

un bietje” 
 

 
 
De traditionele weekkalender uit de 
jaren ‘40/’50 die in de winkel hangt, 
trekt veel bekijks. Hij roept herinne-
ringen op en soms vraagtekens. 
Mensen maken er zelfs foto’s van! 
 

 
 
 
 

De dagen worden weer korter en dus 
leven we wat meer binnenshuis. Maak 
het er gezellig met kaarsen, bloemen en 
mooie takken in een vaas. Zachte kussens 
op de bank, dikke sokken aan en heerlijke 
genieten van een mok warme chocolade-
melk, koffie of winterthee!  
 

Toen hier afgelopen zomer de mussen 
van het dak vielen, deden wij de eerste 
inkopen voor Kerst. De eerste spulletjes 
voor kerstpakketten zijn dus al binnen of 
onderweg. Zoals kleine cadeautjes, 
heerlijke wijnen en andere lekkernijen.  
 

Zegt het voort! 
De afgelopen jaren hebben we onszelf 
steeds meer toegelegd op het maken van 
mooie pakketten voor elke gelegenheid. 
Daarmee hopen we een goede naam op 
te bouwen in de regio, zowel bij perso-
nen als bij bedrijven. Voor dit jaar is de 
eerste bestelling al binnen! In oktober 
bezorgen we onze kerstfolder weer huis 
aan huis. Geef deze gerust door om onze 
winkel een beetje te promoten. Of ver-
wijs mensen naar onze website voor wat 
voorbeelden van pakketten. Bestellen 
kan in de toekomst ook online. Handig 
voor wie niet in Leenderstrijp woont.  
 

Persoonlijk 
Natuurlijk is het mogelijk om zelf (even-
tueel met onze hulp) de inhoud of het 
thema te bepalen. Met een eigen 
cadeautje of kaartje erin krijgt het pakket 
een extra persoonlijk tintje. Alles kan en 
aan ideeën geen gebrek. We doen het 
graag én goed! 
 
 
 
Speciaal voor Allerheiligen en Allerzielen 
verkopen wij bolchrysanten in verschil-
lende kleuren en formaten. Op bestelling 
kunt u ook bij ons terecht voor mooie 
bloemstukjes vanaf €15,00.  

 
 

Maandag - Wasdag:  
“Mooi dan kom ik 
maandag wel terug met 
m’n vuile spullekes.”  
 

“Alle was ging bij ons 
vruuger in een 
kookketel.” 
 

Dinsdag - Strijkdag:  
“Daar doe ik niet meer 
aan. Ik zie ons moeder 
nog bezig!” 
 

Woensdag - Gehaktdag:  
“Da waar ‘t bij ons ook, 
het vèreke hing thuus 
tegen de leer.” 
 

Donderdag - Kuisdag:  
“Wat is dat mama? 
Mochten ze dan vroeger 
niet…?” 
 

Vrijdag - Visdag:   
“Waar kun je hier 
vissen?” 
 

“Verkoopt u ook 
hengels?” 
 

Zaterdag - Klusjesdag:  
“Mijn vrouw vindt het 
elke dag klusjesdag!” 
 

“Je moet de L 
wegdenken” 
 

Zondag - Kerkdag:   
“Ohjee dat hebben we 
dan geMISt.” 

Kerst/cadeaupakketten 

Allerheiligen Allerzielen 

Fooienpot 

Weekkalender 


