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Wilma 

 

Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief Jaargang 4, nummer 2  – april 2020 

 

Wij staan voor u klaar! 

Openingstijden 
Ma  GESLOTEN 
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* 
 
* Bij heel mooi weer is 
de winkel ook op zon- 
en feestdagen open. 
Kijk op onze website en 
Facebookpagina voor 
de actuele openings-
tijden. 
 
 
 
 
 
 

Voor uw  
en onze veiligheid 
laten we maximaal  
3 klanten tegelijk 

binnen in de winkel.  
Dank voor uw 

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

Tja, hoe zal ik beginnen… Wat een 
vreselijke periode, waar we nu in 
verkeren!!! Spannende tijden voor 
heel veel mensen. Het jaar begon zo 
mooi, maar inmiddels staat alles een 
beetje op pauze. We hopen dat 
allemaal het snel beter wordt: dat 
iedereen gezond blijft, maar ook dat 
we over niet al te lange tijd het 
‘normale’ leven weer voorzichtig 
kunnen oppakken.  
 

Ook in de winkel hebben we enkele 
maatregelen genomen om Corona 
buiten de deur te houden. Zo laten we 
maximaal drie klanten tegelijk binnen 
en vragen we iedereen 1,5 meter 
afstand te houden. De rode afstands-
lijn op de vloer rond de toonbank helpt 
daarbij. Er hangt plexiglas voor de 
kassa en we werken allemaal met 
handschoentjes aan. 
 

Meerdere keren per dag desinfecteren 
we de deurklinken, winkelmandjes, 
karretjes en pinautomaat. Het gasten-
toilet is gesloten en onze terrastafel 
staat op het veldje. Zolang de campings 
en horeca niet open mogen, blijft de 
winkel op zondag en maandag 
gesloten*.  
 

Met al deze maatregelen proberen we 
er, ondanks Corona, zo goed mogelijk 
voor u te zijn. We zijn heel blij om te 
zien dat de regels goed worden 
nageleefd, en vooral dat u de winkel 
nog steeds weet te vinden.  
 

Al loopt alles nu even anders, we 
maken er het beste van. En wat we 
doen, doen we gewoon extra goed.  
 

Lieve Strijpenaren, let goed op elkaar 
en blijf gezond! 
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Een jongen 
Na een bezoekje aan de 
winkel vertelt een 
jongedame thuis aan 
haar moeder dat ze door 
een jongen geholpen 
werd. De moeder vraagt 
verbaasd: “Werkt er dan 
een jongen bij Wilma? 
Of was het haar man?” 
“Oh”, zegt het meisje. 
“Dat kan ook!” 
 
 
 
 
 
Met centjes betalen 
“Oma, ga jij de 
boodschappen pinnen?” 
 

“Nee, ik betaal met 
centjes.” 
 

“Je kan ook met je 
telefoon betalen oma.” 
 

“Nee, dat kan oma’s 
telefoon niet.” 
 

“Jawel, dan stop je er 
gewoon centjes in!” 
 
 
 
 
 
Goedkoop 
Een jonge knul komt iets 
te snoepen uitzoeken. 
Als hij moet betalen, 
zegt hij verrast: “Dat is 
goedkoop!”. Waarop ik 
natuurlijk meteen zeg: 
“Zal ik het dan wat 
duurder maken?” Maar 
nee, dat hoeft niet .  

Gelukkig hebben we een fijn team om 
ons heen verzameld. Onze weekend-
hulp Femke van Hooff draait al drie 
jaar volop mee in de winkel. Voor onze 
andere weekendhulp Tessa van Asten 
is dat inmiddels ruim twee jaar en 
Barbara Verduijn is ook alweer meer 
dan een jaar een vertrouwd gezicht in 
de winkel. Samen met Anja v.d. Kruis, 
die ons dit jaar voor de tweede 
zomerperiode ondersteunt, hebben we 
een sgôn team waarmee we heel wat 
werk kunnen verzetten.  
 
 
 
 

 

 
De meeste kaarten heb ik en houd ik 
voor iedereen in bewaring. Volgend  
voorjaar stempelen we gewoon weer 
verder. Heeft u uw spaarkaart thuis? 
Geef ‘m dan gerust even af in de 
winkel, dan raakt deze niet verloren. 
 

Op zaterdag 9 mei krijgen we enkele 
karren perkplanten binnen. Onder 
andere Geraniums, Lobelia’s, Vlijtige 
Liesjes, Petunia’s, Bacoba’s, Sunville en 
Jasmijn. Ook enkele pot- en hang- 
planten en bloeiende planten op stam 
voor buiten. Er is dus zeker volop keuze 
voor Moederdag. En natuurlijk hebben 
we ook andere leuke cadeautjes en 
snijbloemen in de winkel. Bestellen is 
aan te raden. Dit kan tot eind april. 
Op = op!       
                                                                                              

 
 
 

Op doordeweekse dagen bezorgen we 
na 18.00 uur en op zaterdag tussen 
9.00 en 12.00 uur of na 16.00 uur. 
 
Bel ons gerust uw boodschappenlijstje 
door: 040-7602113  

Op 2 april jongstleden runde ik de 
winkel alweer 3 jaar. Wat vliegt de tijd! 
Eric en ik doen het nog steeds met veel 
plezier en enthousiasme. De derde 
‘verjaardag’ van de winkel viel samen 
met een andere grote mijlpaal: sinds 1 
april wonen wij in ons nieuwe huis aan 
de Pomperschans! Een fijn, iets kleiner 
huis met ook een iets kleinere tuin. Dat 
schept voor ons wat meer rust, en daar 
waren we wel aan toe. Stiekem maak 
je toch wel veel uurtjes, soms meer 
dan je zelf in de gaten hebt. En 
aangezien ik geen 20 meer ben… Mijn 
scharniertjes beginnen af en toe al een 
beetje te kraken. ;-) 
 
 
 

 
 

Helaas hebben we de plantenmarkt 
voor dit jaar moeten annuleren. Dat 
geldt ook voor de spaaractie, maar de 
spaarkaarten blijven geldig tot en met 
de volgende plantenmarkt in mei 2021. 
En dan pakken we groots uit!  
 

 
 
 

Voor klanten die (tijdelijk) moeilijk naar 
de winkel kunnen komen, hebben wij 
een gratis bezorgservice. Maak hier 
gerust gebruik van! Laat ons weten wat 
u nodig heeft en we brengen het met 
plezier naar u toe. Dat geldt voor 
brood maar ook voor andere 
boodschappen.  
 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

  

Team Coop Sint Jan  

Geen markt, wel zomerplantjes  

Gratis thuisbezorgd in Leenderstrijp 
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Nu de scholen nog een tijdje gesloten 
blijven, wil ik de kinderen van Strijp 
vragen om een mooie tekening of een 
mooi schilderij te maken met als thema: 
LENTE IN LEENDERSTRIJP. Daar heb ik 
een leuk plannetje mee… 
 

Zo werkt het:  

 Maak een mooie tekening, 
plakwerkje of schilderij;  

 Werk op A4 formaat;  

 Zet je naam en leeftijd op de 
achterzijde; 

 Lever je kunstwerk uiterlijk zaterdag 
2 mei in bij de winkel; 

 Iedereen kan één keer meedoen.  
 

Iedere kunstenaar of kunstenares krijgt 
sowieso iets lekkers als bedankje. Wat 
er daarna met de tekeningen gebeurt, 
blijft nog even een verrassing. 

 
 
 
 
Met de heerlijke verse groenten van  
Heeren Groenten & Fruit kunt u alle 
kanten op. Wij hebben deze smakelijke 
suggestie voor u:  
 

Voor 4 personen 

 6 sjalotjes (gepeld, gehalveerd)  

 1 rode, 1 groene en 1 gele paprika 
(zonder zaadjes, in brede repen) 

 2 courgettes (in dikke plakken) 

 100 milliliter olijfolie 

 2 teentjes knoflook (geperst) 

 0,5 eetlepel Kruidje (Noets) of 
Italiaanse kruiden, peper en zout. 

 8 trostomaten (ingekruist)  

  
 

   

Kinder-quarantaine-kunst  

Slimme boodschap 
Voor een knutselwerkje 
op school, komen twee 
leerlingen naar de winkel 
om 2 kilo zout te halen. 
Een van de twee zegt, 
duidelijk hoorbaar: “Dat 
hebben ze niet, alleen 
één kilo.” Waarop de 
andere leerling zegt: 
“Dan pakken we toch 
twee pakken zout?”  
 

Slim boodschapje van  
de juf! 
 

 
TIP: Kruidje van Noets 
Een heerlijke en vooral 
pure smaakmaker. 
Ingrediënten: Keltisch 
zeezout, knoflook, 
mosterdzaad wit en 
bruin, ui, peterselie, 
bieslook en paprika. 
 
 
Luisteren 
Een klant (we zullen geen 
naam noemen) verklapt: 
“Vruuger luusterde ik 
naar Leentje. Toen werd 
het Leen, behalve op 
zondag Lenie. En nu 
luuster ik naar niemes 
mir!” 

Recept: gegrilde groentenschotel 

 Als jullie het goed vinden, blijven ze in 
het bezit van de winkel, maar wie weet 
waar je ze nog gaat terugzien… 
 

Dus: teken, schilder, plak op je 
allerbest. We zijn heel benieuwd wat 
voor moois jullie gaan maken! 
 
 

 
 

 
 
 

Verwarm de oven op 220˚C. Leg de 
gesneden groenten in een ovenschaal. 
 

Meng de olijfolie met de knoflook, 
kruiden, peper en zout. Besprenkel de 
groenten met dit oliemengsel. 
 

Zet het gerecht in het midden van de 
oven en rooster de groenten in 15-20 
minuten gaar.  
 

Voeg 10 minuten voor het einde de 
tomaten toe. 
 

Lekker met een stuk stokbrood en een 
glaasje rosé! 
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Nieuw: vrienden van de winkelvereniging 
Al ruim honderd jaar kunnen inwoners 
van Leenderstrijp lid worden van de 
winkelvereniging. Zo dragen we met 
z’n allen zorg voor het behoud van de 
winkel; een belangrijke maatschappe-
lijke en sociale voorziening in de kern 
Leenderstrijp.  
 

Het lidmaatschap is voorbehouden aan 
inwoners van Leenderstrijp. Maar ook 
mensen die elders wonen (zoals veel 
oud-Strijpenaren) dragen de winkel 
een warm hart toe. Om ook hen de 
gelegenheid te bieden de winkel te 
ondersteunen, is het vanaf nu mogelijk 
om ‘vriend’ te worden van de winkel-
vereniging. Vrienden betalen €7,50 per 
jaar. Dit bedrag komt ten goede aan 
extra voorzieningen, onderhoud en 
promotie van onze winkel. 
 

Vrienden hebben – in tegenstelling tot 
leden – geen stemrecht, maar profite-
ren wel mee van het jaarlijkse 
ledenvoordeel.  
 
 
 
 
 

Voor de aankomende zondagen en 
feestdagen laten we onze openings-
tijden van het weer afhangen. Bij heel 
mooi weer is de winkel ’s middags van 
13.00 tot 16.00 uur geopend. Op onze 
website, Facebookpagina en in onze 
etalage kunt u wekelijks zien of we 
aanstaande zondag of feestdag 
geopend zijn.  
 
Strijp kermis 
Het is op dit moment nog niet duidelijk 
of Strijp Kermis dit jaar door kan gaan. 
We hopen natuurlijk allemaal van wel! 
Maar omdat het nu nog onzeker is, 
hebben we ook nog geen plannen 
gemaakt. We informeren u graag begin 
juni via posters in de winkel en etalage. 
Maar u mag ons er natuurlijk ook 
gerust naar vragen! 

Bent of kent u iemand die Vriend van de 
winkel wil worden? Of heeft u interesse 
in het lidmaatschap? Haal dan vandaag 
nog een inschrijfformulier op bij de 
winkel en lever dat ingevuld weer in. Uw 
eerste voordeel heeft u dan al binnen, 
want u ontvangt direct de unieke ‘Coöp. 
St.-Jan-boodschappentas’.  
 

Aanmelden kan ook via bestuur@coop-
sintjan.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer 
op prijs gesteld! 
 

 
 

 
 
Om te vieren dat het lente is, hebben we 
weer volop Italiaans (room)softijs in 
verschillende heerlijke smaken. En 
natuurlijk kunt u bij ons terecht voor 
verse asperges, zoete aardbeien, vrolijke 
tulpen en bloeiende perkplantjes. Haal 
het voorjaar in huis! 
 

Kant-en-klaarmaaltijden 
De kant-en-klaarmaaltijden van onze 
slager vallen zeer in de smaak. Er ligt een 
complete menulijst in de winkel, maar 
we hebben ook altijd enkele gerechten 
op voorraad. Lekker én makkelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiendjes 
“Mijn kippen zijn te oud. 
Ze leggen niet meer, dus 
10 eieren graag.” 
Gelukkig heb ik er 
genoeg, dus ik vul een 
doosje. “Tja”, zegt de 
klant. “Dat heb je als je 
oud wordt. In het 
bejaardenhuis krijgen ze 
ook geen kiendjes mir!” 
 
 
 
Mooi 
“Wilma ben jij naar de 
kapper geweest?” 
 

“Ja”, zeg ik. “Vind je het 
mooi?” 
 

“Een beetje. Je lijkt nu op 
mijn oma.”  
 
 
 
Te groot?  
Is dit stukje kaas te 
groot? Nee hoor, geen 
probleem. Het wordt 
vanzelf kleiner! 
 
 
Verwen jezelf 
Weer volop verkrijgbaar: 
onze heerlijke ijsjes! 
 

 
 
Cadeautip:  
een ijsbon voor een 
bedrag naar keuze.  

Openingstijden op  

zon- en feestdagen 

Voorjaars-assortiment 

mailto:bestuur@coop-sintjan.nl
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