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Wilma 

 

Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief Jaargang 4, nummer 3  – juli 2020 

 

Op naar de tweede helft 

Openingstijden 
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 1 augustus zijn 
we op woensdag en 
vrijdag tot 20.00 uur 
open voor het afhalen 
van ‘pietsa’.  
Zie verderop in deze 
nieuwsbrief! 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

De zomervakantie is begonnen. Wat 
een prachtig voorjaar hebben we al 
gehad, maar oh wat hebben we veel 
moeten missen! Pasen, Koningsdag, 
Bevrijdingsdag, Moederdag, de 
plantenmarkt, Hemelvaartsdag, 
Pinksteren, kermis, Vaderdag, 
wagenspel. In die vreemde tijd zijn 
kinderen geboren, mensen overleden, 
huwelijken uitgesteld of geannuleerd. 
Allerlei feestelijke en droevige 
gebeurtenissen verliepen anders dan 
anders. En dan hebben we het nog 
niet eens over het vele financiële leed 
dat er is geleden, en nu nog steeds. Zo 
jammer, dit willen we niet! 
 

Maar… we proberen toch positief te 
blijven. Mede door het prachtige weer 
hebben we In de winkel veel ‘nieuwe’ 
mensen gezien die het mooie Leender- 
 

Strijp hebben ontdekt. Op de fiets of 
tijdens een wandeling. We hopen ze 
vaker terug te zien. Ook jullie zijn trouw 
blijven komen, waardoor de winkel 
gewoon doordraaide en we onze 
leveranciers niet teleur hebben hoeven 
stellen. De kinderen van Strijp (mijn 
engeltjes) die altijd vrolijk naar me 
roepen of zwaaien en me willen laten 
zien dat ze zonder zijwieltjes kunnen 
fietsen of gaatjes in hun oren hebben 
gekregen. De ouderen van Strijp, met 
hun Streejpse humor. Soms zouden ze 
willen dat ze 20 jaar jonger waren, 
‘want dan wisten ze het wel!’ Ik hoop 
dat ik dat over 20 jaar ook snap… 
 

De zomer is in het land. We laten ons 
niet kisten en beginnen vol goede moed 
aan de tweede helft van 2020. Wij 
hebben er volop nieuwe plannen voor! 
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Nieuwe naam 
De oudste inwoner van 
Strijp geniet van alle 
fietsers die langskomen, 
een praatje maken en 
een ijsje kopen. Met 
twinkelende pretoogjes 
vertelt hij dat hij een 
nieuwe naam heeft 
verzonnen voor het 
pleintje naast de winkel: 
het ‘lik-pleintje.’ 
 
 
Uitjes? 
“Wilt u uitjes bij de verse 
haring?” 
“Ja, maar niet te veel 
hoor. Hij hoeft er niet in 
te zwemmen!” 
 
 
Lief 
Twee vriendinnetjes van 
een jaar of 8 lenen jeu 
de boules ballen in de 
winkel. Na een halfuur 
komen ze terug en zijn 
ze het kleinste balletje 
kwijtgeraakt. Ze 
vertellen het heel eerlijk 
en ik vraag of ze nog één 
keer heel goed willen 
zoeken. Zo gezegd, zo 
gedaan. Even later 
komen ze opgelucht en 
blij terug de winkel in, 
mét het kleine balletje. 
Van mij verdienen ze 
daarmee een lekkere 
kauwgombal. Dan zegt 
het vriendinnetje ‘Ik 
dacht dat jij heel boos 
zou worden.’ Waarop 
het Strijpse meisje zegt: 
‘Nee, Wilma is heel lief’! 

Mijn dag was weer goed! 

 

We hebben weer erg mooie 
ansichtkaarten! Twee ervan  
met foto`s van Leenderstrijp,  
gemaakt door Erik van Asten.  
Daarnaast een kaart met  
fotocollage, gemaakt door  
Carlijn Steenbakkers. Ook  
verkrijgbaar: een linnen tas  
met dezelfde collage als  
opdruk.  
 
Dus wilt u iemand de groeten 
doen? Of zoekt u een  
leuk cadeautje of souvenir?  
Kom dan naar de winkel, we  
hebben keuze genoeg! 
 
 
 
 
 
 
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 alle 
boodschappen, dus niet alleen brood.  

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  

 

 
 

Iemand bedanken? Of feliciteren? Kom 
langs voor een leuk en ludiek vakantie 
survivalpakket. Naar wens samen te 
stellen met bijvoorbeeld zonnecrème, 
crème tegen insectenbeten, anti-
muggen kaarsen, vliegenmepper, 
muizenval, BBQ kooltjes, lucifers, 
pleisters, batterijen, ballonnen, deo, 
afwasmiddel, wasknijpers, een flesje 
wijn… Alles is mogelijk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misschien heeft u het al gemerkt: sinds 
een aantal weken komt ons brood uit 
een andere bakkerij. In goed overleg 
hebben we de samenwerking met 
Bakkerij Van Weert beëindigd en zijn 
we overgestapt op een andere bakker 
met Leendse roots: Bakkerij Godfried 
de Vocht.  

We hebben de nieuwe samenwerking 
afgetrapt met een spetterende actie 
voor Vaderdag. Onze Streejpse vlaoi, 
de nougatine ijstaart, brood, broodjes 
en worstenbroodjes gingen eruit voor 
kermisprijzen! 

Het was een groot succes. Daarom 
komen we na de vakantie weer met 
iets nieuws, nu met slager en bakker 
samen. Dus: let op uw brievenbus! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   
  
 

  
 
  

  

Ansichtkaarten en souvenirs 

Binnenkort weer een 
nieuwe actie 

Zomer survival pakket 

Gratis thuisbezorgd  

in Leenderstrijp 
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Ik hoor jullie denken: Wat is ze nu weer 
van plan? Tja, soms loop ik over van 
creativiteit. Dat is mijn afwijking. Nou 
ja… je kunt het ook als een verrijking 
zien. In elk geval heb ik nu bedacht dat 
we hier op Strijp wel een pizzeria 
kunnen gebruiken. Omdat het lekker is, 
maar ook voor een beetje gezond 
gemak. Zo ontstond het idee voor een 
nieuwe lokale specialiteit: de ‘pietsa’. 

Gezond Dorp Pietsa 
Op woensdag en vrijdag gaan we verse 
pietsa’s bakken. Dat doen we met een 
goede kwaliteit ingrediënten van onze 
vaste leveranciers. Het idee moet nog 
een beetje groeien, maar zo gaat het er 
ongeveer uit zien:  

 Keuze uit 3 soorten pizzabodems: 
bloemkool*, courgette* en gewoon 
pizzadeeg (*LCHF); 

 Belegd met diverse soorten groenten, 
vlees en vis; 

 Telefonisch te bestellen; 

 Uitsluitend afhalen, we bezorgen de  
pietsa’s niet; 

 Menukaart in de winkel verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start de dag met een heerlijk ontbijtje! 
Leuk voor een speciale dag óf om een 
gewone dag speciaal te maken. Wij 
verzorgen een lekker en kant & klaar 
ontbijtje voor 2 personen, gezellig 
verpakt en af te halen in de winkel. 

Dit zit erin: verse roomboter croissant •  
Kaiser broodje • rozijnenbol • gekookte 
eitje • confituur • boerderijkaas • 
slagers ham • roomboter • jus d’orange 
(biologisch) • fruit. 

 
 
 

   

 

   

PRIMEUR: heerlijke ‘pietsa’ eujt Streejp! 

Schattig 
Een jonge knul vraagt 
aan me of het kleine 
beertje in de etalage ook 
te koop is. Het beertje 
draagt een truitje met 
mijn naam erop: ‘Wilma’.  
Ik twijfel even. “Weet je 
het zeker””, vraag ik. 
“Want dan denk je wel 
altijd aan mij als je het 
beertje ziet.”  
“Ja ik weet het zeker”,  
zegt de jongen, “want hij 
is zo schattig!” Nou, in 
dat geval krijg je hem 
van mij cadeau. Ik vond 
deze situatie namelijk 
ook heel schattig! 
 
 
Lekker gezond  
Een mevrouw bestelt 
twee broodjes gezond. 
Maar helaas, die hebben 
we niet.  
“Dat is geen probleem”,  
zegt ze. “Dan wil ik graag 
twee vruchtenvlaaitjes 
gezond!” 
 
 
Hartig gebakje 
Mag ik van u twee 
aardappelvlaaitjes? 
 
 
 
 
Nieuwe baan 
Een Strijpenaartje heeft 
voor een zakcentje mijn 
auto keurig gewassen. 
Zegt hij tegen zijn 
moeder: “Mama, zeg jij 
tegen mijn vriendjes dat 
ik bij Wilma werk?” 
 
 
 
 

 Als u wilt, snijden we uw ‘pietsa’ in 6 
punten. We verpakken ‘m in een echte 
pizzadoos.  

Bestellen en afhalen 
Bestellen kan tot 18 uur, afhalen tot  
20 uur. Op woensdag en vrijdag zijn we 
daarom tot 20 uur geopend. Als er om 
18 uur geen pizza’s besteld zijn, sluiten 
wij gewoon af.  

Uitproberen 
Zoals gezegd: het is een idee, een 
experiment. We gaan kijken hoe het 
loopt. Als het een succes wordt, gaan 
we er het hele jaar mee door.  

Hoe gaaf zou het zijn als je voortaan in 
de winkel terechtkunt voor iets lekkers 
dat ook nog eens makkelijk én gezond 
is? 

Nog heel even geduld… 
Op 1 augustus gaan we van start. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Dus 
mocht je binnenkort rond de winkel 
Italiaanse geuren ruiken, dan weet je 
waar het vandaan komt! 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

We verpakken uw ontbijtje (of lunch) in 
een stijlvolle papieren zak, inclusief 
servetten en placemats. Dit alles voor 
€7.50 p.p.  

Bestellen kan tot 15 uur op de dag 
ervoor. Bijvoorbeeld via de optie 
‘broodjes bestellen’ op onze website. 
Wij zorgen ervoor dat uw verse ontbijtje 
op de afgesproken dag vanaf 8.30 uur 
mooi ingepakt voor u klaar staat. 

Wanneer ik later oud ben, wil ik niet dat ze zeggen: 
‘Ach, wat een leuk oud vrouwtje’ 

Ik wil dat ze zeggen: 
‘Ohjee, wat is ze nu weer van plan?’ 

 

Ontbijtje of lunch to go 
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Ontbijtje of lunch voor twee! 
Start de dag met een heerlijk ontbijtje. 
Leuk voor een speciale dag óf om een 
gewone dag speciaal te maken. Wij 
verzorgen een lekker en kant & klaar 
ontbijtje voor twee personen, gezellig 
verpakt en af te halen in de winkel.  
 
Dit zit erin:  

 2 verse roomboter croissants; 

 2 kaiserbollen; 

 2 rozijnenbollen; 

 2 gekookte eitjes met zout; 

 2 confituren; 

 2 plakken boerderijkaas; 

 2 plakken slagers ham; 

 roomboter; 

 2 jus d’orange (biologisch); 

 2 stuks fruit. 
 

 

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.  

??? 

??? 


