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Openingstijden
Tot en met maart:
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Za
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Zo
GESLOTEN

Het nieuwe jaar is al ruim een maand
oud. Toch blikken we (verderop in deze
nieuwsbrief) graag even met u terug
op 2019. Maar 2020 heeft ook alweer
voor verrassingen gezorgd. Zo hebben
we dit jaar een Strijpse carnavalsprins!
Met Prins Hans d’n Twidde aan het
roer belooft het een extra mooi carnavalsseizoen te worden. We wensen
iedereen alvast heel veel plezier toe!

Na de drukke decembermaand (waarin
we heel veel kerstpakketten mochten
maken voor zowel personen als bedrijven,
waarvoor onze dank!) zijn we er even
tussenuit geweest voor ‘n korte vakantie.
Heerlijk even bijkomen, het jaar goed
afsluiten en nieuwe plannen maken.
Daarna volgde de grote schoonmaak en
nu zijn we klaar voor een nieuw jaar vol
inspiratie. We hebben er zin in!

Wilma

Vanaf april zijn we
weer 7 dagen per week
geopend!

Op 24 en 25
februari
(carnavalsmaandag en
-dinsdag)
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

NIEUW: verse kant-en-klaar maaltijden
Voortaan kunt u bij ons terecht voor
verse kant-en-klaar maaltijden van
slagerij van Meijl. Er is volop keuze en
u kunt zelf naar smaak en voorkeur
combineren. Handig voor als u eens
geen zin of tijd heeft om te koken en
toch lekker, vers en verantwoord wilt

eten. De maaltijden kunnen vier dagen in
de koelkast worden bewaard zijn op te
warmen in de pan, oven of magnetron.
Kom naar de winkel voor een bestellijst.
Wij helpen u graag bij het samenstellen
van uw menu.
Lees verder op de volgende bladzijde 

Sint Jan Nieuws
Vers uit de keuken van onze Coop
huis-slager
Meevaller
Als ik de boodschappen
heb aangeslagen, staat
er een bedrag van €5,55
op de kassa. “Wat een
mooi getal”, zeg ik.
Waarop de klant zegt:
“Beter dan €6,66!”.
Naj
Een meisje staat met
haar moeder bij de
kassa en kijkt door het
raam naar buiten.
“Mama”, zegt ze, “Wat
betekent ‘naj’ op het
raam?”. Naj???
Oh, wat grappig, dat is
Jan, van Coop.St.Jan, in
spiegelbeeld gelezen!
Allerliefste
Een jongetje kijkt zijn
moeder smekend aan en
vraagt of hij iets lekkers
mag uitzoeken. Maar
moeder zegt heel consequent: “Nee mijn allerliefste!”. Het is heel even
stil. Dan vraagt het
kereltje verbaasd:
“Ben ik écht jouw
allerliefste?”.

Lekker makkelijk
Alles is vers bereid zonder gebruik van
kant- en klare producten. Gerechten
kunnen vier dagen in koelkast worden
bewaard. Invriezen kan ook.

Een greep uit de vele mogelijkheden:
Vlees: Rookworst, kip, varkenshaasje,
gehakbal, speklapje, spareribs,
biefstukpuntjes, saucijzen, hachee.
Vis: Witvis, zalmfilet, panga filet.
Aardappels: Gekookt, krieltjes, schijfjes,
puree.
Stamppot: Hutspot, boerenkoolstamp,
zuurkoolstamp.
Groenten: Sperziebonen, broccoli, prei,
worteltjes, erwtjes, rodekool.
Italiaans: Lasagne Bolognese, macaroni.
Oosterse gerechten: Bami, nasi, rijst,
babi pangang, Chinese saus,
varkenssaté, goulash.
Ovenschotels: Wekelijks wisselende
recepten (niet altijd op voorraad).
Soepen: steeds wisselende smaken.

Dieetwensen
Bijna alle maaltijden zijn ook verkrijgtbaar als glutenvrij, zoutloos/zoutarm
of vrij van bepaalde allergenen. Dit
moet wel een paar dagen eerder
worden doorgegeven.

Voorjaarsbolletjes
Het is nog lang geen lente, maar omdat
we ons er nu al zó op verheugen kunt u
vanaf nu bij ons terecht voor gezellige
voorjaarsbolletjes. Keuze uit:
 Blauwe en witte druifjes
 Narcisjes
 Tulpjes
 Hyacinten
Deze lentebodes zijn ook verkrijgbaar als
snijbloemen, of ik kan ze vers voor u
bestellen.

Verse haring

Gesmolten
De lucht wordt donker
en ik zie de eerste regendruppels vallen. Als ik
dat tegen een vaste
klant zeg, krijg ik als
antwoord: “Dat is niet
zo erg hoor, ik heb nog
nooit een gesmolten
mens gezien!”.

Woensdag 26 februari, de dag na
carnaval, zijn we weer open met…
verse haring! Aswoensdag is de eerste
dag van de vasten. Vroeger was vlees
duurder dan vis. Daarom werd op
Aswoensdag (en door sommigen ook
op vrijdag) vis gegeten. Maar het is
vooral erg lekker.
Bestellen is mogelijk!
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Terugblik op 2019: wat een jaar!
Coop Sint Jan Nieuws
L
Een complimentje!
Kijkend naar de vele
cadeautjes in de winkel
zegt een klant: “Jij weet
tenminste wat hier op
het platteland nodig is.
Dat is fijn, want dan
hoeven wij niet meer te
zoeken”. Heerlijk, zo’n
tevreden klant!!!

Oeps
Rond 5 december vraag
ik aan een kleine meid
of ze al iets in haar
schoentje heeft gehad.
“Ja,”, zegt ze. “Van Malle
Pietje.” “Oh wat leuk”,
zeg ik, maar het meisje
zegt boos: “Helemaal
niet. Het was een fopcadeautje!”
“Ohhhhh… díe Malle
Pietje” zeg ik snel.
Oeps, toch maar wat
beter opletten Wilma!

April: auto in brand
Een spontane autobrand op de parkeerplaats voor de winkel zorgde voor veel
rook, stank en bekijks. In slechts een
paar minuten was de auto totaal
verwoest. Gelukkig geen persoonlijke
ongelukken, maar wat kan vuur toch
snel om zich heen grijpen. We hebben
meteen alle rookmelders gecontroleerd!

fietsers. Het softijs en de Streejpse vlaoi
waren niet aan te slepen.

Mei: plantjesmarkt
Het lenteweer was er eerder dan de
markt, maar gelukkig waren de weergoden ons toch gunstig gezind. De derde
plantjesmarkt was wederom een groot
succes. Er kwam zelfs spontaan nog een
kraampje bij! Leuk idee….

Veel fietsers reden de kunstsmulroute
en stopten op het pleintje om de gedichtentafel te bewonderen. Wij probeerden
ze te verleiden met ons eigen heerlijke
kunstwerkje: de Streejpse vlaoi!

Gezond Dorp Belevingsmarkt
We stonden er met onze koolhydraatarme bakproducten van Noets. Steeds
meer mensen weten ons hiervoor te
vinden, ook van buiten Leende!

U vindt deze nieuwe
smaken, net als de
vertrouwde mixen, bij
ons in het schap.

Later in oktober volgden de pompoenworkshops met kinderen: een feest! De
mooiste creaties werden gemaakt en
trots mee naar huis genomen.

Juni: een babyvogel
Het was mooi weer en de mussen vielen
van het dak. Echt? Ja echt! Een babymusje dat uit het nest was gevallen,
werd door Wilma grootgebracht. Het
diertje kreeg de naam ‘Mus’ vloog
uiteindelijk in juli uit. Bijzonder!
November
Schoentje zetten kwam wat laat op gang,
maar uiteindelijk stond er toch een hele
rij én hingen er ruim 40 vlaggetjes aan
de lijn. Sint zag dat het goed was.

Nieuwe smaken
Noets heeft twee nieuwe
koolhydraatarme bakmixen uitgebracht:
- Ontbijt kruidkoek
- Voller korenbrood

Oktober
Op dierendag hield dierenartsassistente
Kim spreekuur in de tent voor de winkel.
Veel kinderen kwamen langs met hun
(niet altijd even kleine) huisdier. Alleen
Leen en haar kip hebben we gemist.

December
Een drukke maand met veel klandizie, de
mooie kerststal op het pleintje, een
Zomer: topdrukte!
Na een rustig voorjaar werd de winkel in sfeervolle Jingle Bells en veel lof over de
de zomer weer fantastisch goed bezocht etalage.
door Strijpenaren, campinggasten,
We kijken met een goed gevoel terug,
logees van de Dorpswoningen en Leila, maar natuurlijk ook vooruit. Wat zal er
klanten van de Hospes, wandelaars en dit jaar weer op ons pad komen?
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(terug) op het menu: bloedworst!
Coop Sint Jan Nieuws
‘Boeren’ appelflap
Drie kleine Strijpenaartjes hebben zelf ‘appelflappen’ gebakken en
komen langs om mij te
laten proeven. Heel lief
en het smaakt echt
verrukkelijk. Het gesprek
neemt ineens een andere
wending als ze vragen of
ik een boer kan laten
zonder cola te drinken.
Pedagogisch verantwoord zeg ik van niet,
waarop er een serenade
volgt van grote en kleine
boertjes. Zij kunnen dat
dus wel: geweldig! De
grootste en hardste boer
kwam natuurlijk van de
jongste van het stel!
Lievelingsbloemen
Een klein klantje (later
wil ze zelf een bloemenwinkel) mag met mij op
inkoop. In de grote bloemenwagen van Johan
Noten kijkt ze vol bewondering naar de circa 200
verschillende soorten
bloemen. Als Johan haar
vraagt wat ze ervan
vindt, zegt ze: “Bizar! Ik
heb nog nooit zó veel
bloemen gezien!” Dan
vraag ik haar welke ze ‘t
mooist vindt. Antwoord:
blauwe rozen. Tja, dat is
zo ongeveer de enige
kleur die niet bestaat.
Gelukkig was er genoeg
moois om uit te kiezen!

U kunt bloedworst op verschillende
manieren bereiden en eten:
 Met appel (Goudrenet of Elstar);
 Met hutspot, boerenkoolstamp
of hete bliksem;
 Met spekjes, appel en stroop;
 Met appel en rodekool;
 Met geraspte kaas;
 Met sambal, ui en knoflook.
De naam klink misschien niet zo
aantrekkelijk. Toch is onze Brabantse
bloedworst echt de moeite van het
proberen waar. Test het eens uit!
Bloedworst wordt gemaakt uit een
mengsel van bloed (meestal van het
varken, maar rund kan ook), vet of
reuzel (smout), spek, kruiden en
vulmiddelen (rogge, brood, gerst,
en/of havermout). Het is een bijproduct van de slacht en werd vroeger
traditioneel in de herfst gemaakt.

Recept: Bloedworst met kaas
Bak de plakken worst aan één kant
krokant en draai ze daarna om. Bestrooi
nu de gebakken kant met geraspte kaas
en wacht tot deze gesmolten is.
Recept: Bloedworst met Sambal
Besmeer de bloedworst met een klein
beetje sambal en bak deze met een uitje
en wat knoflook.
Heeft u al trek gekregen? Kom dan langs
voor verse bloedworst van de slager!

Plantjesmarkt

Sparen voor plantjes

Op zaterdag 9 mei zetten wij wederom
de bloemetjes buiten tijdens onze
plantjesmarkt. Traditioneel is dit op de
zaterdag voor moederdag. We breiden
het assortiment weer wat verder uit
dus het is nu zeker de moeite waard
om te komen. Zet het op de kalender!

Na carnaval starten we weer met een
nieuwe spaaractie. Door boodschappen
te doen in de winkel, kunt u sparen voor
mooie perkplantjes die u in het weekend
van 9 en 10 mei kunt komen ophalen.
Meer informatie over deze actie vindt u
binnenkort in de winkel.

Assortiment allerlei
Speciaal voor u hebben we weer allerlei
lekkere en mooie dingen in huis gehaald:
verse geitenkaas, heerlijke rauwmelkse
kazen, stroop, fruit, dropsoldaatjes,
zuurstokken in de smaken kersen en
kaneel, dropsiroop (helpt tegen hoest),
allerlei leuke nieuwe cadeautjes en
wenskaarten en zelfs leuke kleine
kamerplantjes! Kortom: reden genoeg
om te komen snuffelen.
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