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Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief Jaargang 4, nummer 4  – oktober 2020 

 

Een druk druk drukke zomer 

Openingstijden 
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 
Ma GESLOTEN 
 
 
 

* Tot 1 april zijn we op 
zondag en maandag 
gesloten. Op woensdag 
zijn we tot 19.30 uur 
open voor het afhalen 
van pietsa’s.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor uw  
en onze veiligheid 

houden we ons aan 
de richtlijnen van 

het RIVM. Wij 
rekenen op 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 zomer van 2020, is er eentje die we 
niet snel zullen vergeten. Met mooi 
weer en gelukkig weer volle campings. 
Dus ook veel verse broodjes, croissants, 
Streejpse vlaoi, ijsjes, cadeautjes en…. 
pietsa’s!  

Iedereen hield zich goed aan de corona 
maatregelen. Met mooi weer stond er 
regelmatig een rij met ijs-liefhebbers 
tot aan de straat. We hebben zelfs ons 
eigen ijs-record verbroken! 

Er viel gelukkig heel wat te lachen. In 
deze nieuwsbrief leest u dan ook weer 
de leukste en grappigste uitspraken en 
opmerkingen van kinderen, camping-
gasten en Strijpenaren. 

 
 
 
 
Wilt u veilig én rustig winkelen? Dan 
kunt u op afspraak al vanaf 8.00 uur  
bij ons terecht. Neem contact op met 
Wilma om een afspraak te maken. 
 

Tja, en dan die pietsa’s. Die hebben ook 
veul praot veroorzaakt. Het begon als 
een wild idee maar groeide uit tot een 
onverwacht succes. Wat hebben we er 
veel gebakken en wat een werk was 
dat. Soms droomde ik er zelfs van.  

Het was een sprong in het diepe maar 
het is ons gelukt. En aan de reacties te 
horen, vallen ze goed in de smaak. Een 
blijvertje dus. Verderop lees je welke 
aanpassingen we in de planning 
hebben om er ook een blijvend succes 
van te maken. 

Al met al een mooie zomer in dit toch 
wel vreemde jaar. We hopen van harte 
dat de winter ook weer veel moois voor 
iedereen in petto heeft.  

 
 
 

 
Ook onze bezorgservice is nog altijd 
beschikbaar. Lukt het even niet om 
naar de winkel te komen? Dan brengen 
wij uw boodschappen bij u thuis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Veilig boodschappen doen 
Wilma 

 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Kop of munt 
Een kereltje van camping 
Klein Frankrijk vraagt of 
hij een euro mag lenen. 
Als ik vraag waarom hij 
dat wil, zegt hij:  
“Om kop of munt te 
gooien, want ik kan niet 
kiezen tussen een 
chocolade of aardbeien-
ijsje!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verblind 
Een gezellige dame 
bekent aan mij dat ze 
verliefd is op een man die 
slechtziend is. Daarop zet 
een andere klant: “Dat is 
misschien maar goed 
ook!”, waarop de dame 
meteen zegt: “Hij kan 
niet veel zien, maar wel 
alles goed voelen!”.  
 
 

Handig 
Een echtpaar van 
camping ‘De Zandberg’ 
koopt behalve hun bood-
schappen ook een 
heerlijk ijsje. Vraagt de 
echtgenote aan haar 
man of hij de boodschap-
pen wil dragen. “Dat 
gaat niet”, zegt de man. 
“In mijn ene hand heb ik 
een ijsje, en de andere zit 
in mijn broekzak.” 
 

In augustus introduceerden wij onze 
nieuwe lokale specialiteit: de pietsa. 
Geïnspireerd op de Italiaanse pizza, 
maar dan in een Strijpse uitvoering. 
Belegd met de lekkere en superverse 
producten van onze slager, groente-
boer en kaasboer. En dat proef je! 

Na een paar maanden ‘proefdraaien’ 
durven we wel te zeggen dat onze 
pietsa in de smaak valt. We hebben 
dan ook besloten er ook in de winter 
mee door te gaan. 

Hoe werkt het?  
We zijn natuurlijk geen gewone 
pizzeria en bakken dus op een andere 
manier, namelijk per volle oven: 

1e oven: 17.30 uur 
2e oven: 18.00 uur  
3e oven: 18.30 uur 

Vol is vol!  

Als er voldoende vraag is, bakken we – 
met alleen volle ovens – door tot 
uiterlijk 19.30 uur. 

Bestellen en afhalen 
Bestellen kan tot 18.00 uur. De pizza 
kan alleen worden afgehaald. Wij 
bezorgen niet! 

Tot en met maart bakken we alleen op 
woensdag. Vanaf april komt daar de 
zaterdag bij.  

 

 

 
 

        
  
   
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  
  

 
   
  
  
  
 
   

  

Onze Pietsa plannen 

Gezocht: pietsakracht 

Vanaf 10 pietsa’s bakken wij ook op 
een andere dag of tijdstip, dit kan 
alleen op afspraak (graag tijdig ivm 
inkoop en voorbereiding). 

Op basis van de eerste ervaringen en 
uw tips hebben we een aantal 
verbeteringen doorgevoerd:  

 We gebruiken andere bakplaten 
gebruiken waardoor de bodems nog 
lekkerder smaken;  

 Naast normale pizzabodems en 
groente bodems hebben we nu ook 
een glutenvrije pietsabodem;  

 We zijn overgestapt op een andere, 
nog lekkerder tomatensaus; 

 Er komen een paar nieuwe smaken 
bij, zoals een speciale vispietsa (met 
lekkers van onze visboer) en 
speciale kinderpietsa’s. 

Pietsa-Coopavond 
Op pietsadag is de winkel open tot de 
laatste bestelling is afgehaald, uiterlijk 
20 uur. Als er geen pietsa’s besteld zijn, 
sluiten gewoon om 18 uur. 

Pietsamenu 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u onze 
nieuwe pietsa-folder. Bewaar ‘m zodat 
u makkelijk telefonisch kunt bestellen. 
U hoeft dan alleen de nummers op te 
noemen.  

Het complete pietsa-menu staat ook 
op onze website: www.coop-
sintjan.nl/pietsa.  

 
 

We zijn op zoek naar een vaste 
pietsakracht die ons op woensdag van 
12.00 tot uiterlijk 20.00 uur wil komen 
helpen.  

Liefst iemand die ons ook in de 
zomermaanden en op andere drukke 
dagen (bijvoorbeeld rondom de 
feestdagen) kan ondersteunen.  

Iets voor jou? Stuur me dan een 
mailtje: winkel@coop-sintjan.nl.  
 
 
 
 

TIP:  

de pietsa  

cadeaubon 

http://www.coop-sintjan.nl/pietsa
http://www.coop-sintjan.nl/pietsa
mailto:winkel@coop-sintjan.nl
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Voor de herfst en winter hebben wij 
weer allerlei mooie, leuke en lekkere 
producten voor u geselecteerd.  

Buitenplanten 
Vanaf deze maand zijn er weer verse 
bloemen, boeketten en takken voor in 
de vaas. Ook hebben we diverse plantjes 
voor in huis. Voor buiten hebben we 
prachtige bolchrysanten, winterviolen 
en diverse potplanten.  

Kerstmis 
Het lijkt misschien nog ver weg, maar 
deze maand komt de eerste levering al 
binnen voor kerst. Ja ja, Wilma is weer 
wezen shoppen en heeft hele leuke en 
verrassende winterse inkopen gedaan! 

Gepersonaliseerde cadeautjes 
We hebben allerlei mooie manden, 
dozen, draadmandjes, schalen, houten 
kistjes ingekocht om cadeaupakketjes te 
maken. Daarnaast hebben we nu ook 
kaasplankjes en houten schijfjes met 
een leuke gravure. Dat kan ook een 
eigen tekst zijn. Ze worden speciaal voor 
ons gemaakt door Kim van Babbelijntje, 
gespecialiseerd in gepersonaliseerde 
relatiegeschenken. Een leuke aanvulling 
op onze cadeau-pakketten. 
 

   

  

 

   

Ons najaarsassortiment  

Kinderlogica 
Een tiener vraagt heel 
geïnteresseerd of Jari, de 
papegaai een mannetje 
of een vrouwtje is. Ik zeg 
dat ik het nog nooit aan 
Jari gevraagd heb, maar 
ook nog nooit een ei in 
zijn kooi heb gevonden. 
“Misschien is ‘ie wel 
homoseksueel”, zegt de 
jongen. “Dat zou ook nog 
kunnen”, zeg ik. “Ja, 
want ik heb wel eens 
twee lesbische eenden 
gezien”, zegt de jongen 
weer. Als ik hem vraag 
hoe hij wist dat de 
eenden lesbisch waren, 
antwoordt hij: “Er zaten 
twee vrouwtjes eenden 
samen op één nest!”.  
 
Flapuit 
Een campinggast van 
‘Riestenblik’ bestelt 
warme appelflappen en 
zegt: “Op naar de koffie, 
anders wordt ze lastig!”.  
 
 
Strijpse wijsheid 

 Een koe kan staand en 
liggend slapen, maar 
alleen liggend 
dromen! 

 Zoontje vraagt aan 
zijn vader een 
broodje. Vader: 
“Hedde gij unne 
Lindwurm?” 

 Het dooit hard buiten   
(bij 35˚C) 

 Ge hèt eier en ge hèt 
Paaseier!  

 Als het kind is uit de 
man, dan is er niks 
meer ân! 

 
 
Coop Sint Jan & Wijnen 
Binnenkort bij ons verkrijgbaar: een  
heerlijke ‘Wijnen’-wijn. Betaalbaar, van 
goede kwaliteit én voorzien van een 
heus Coop Sint Jan etiket! 

Kerstpakketten 
Net als voorgaande jaren ontzorgen we 
u met veel plezier door het maken van 
kerstpakketten en relatiegeschenken. 
Voor kleine én grote pakketten bent u 
bij ons aan het juiste adres. Voor thuis, 
familie of vrienden, uw bedrijf, een 
verjaardag of zomaar, omdat we nu 
even niet bij elkaar kunnen zijn.  

Bezorgen in Leende is geen probleem, 
en buiten Leende is bespreekbaar. 
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Helaas viel dierendag dit jaar op een 
dag dat de winkel gesloten was. We 
hopen volgend jaar Kim de dierenarts-
assistente weer te kunnen uitnodigen 
om alle Strijpse troetel(huis)dieren te 
komen checken.  

IJsbonnen winkeliersvereniging 
Het seizoen loopt ten einde maar nog 
niet alle ijsbonnen van de winkeliers-
vereniging zijn ingeleverd. Dit kan nog 
tot 1 november. Niet vergeten dus! 

1 november: Allerheiligen  
We zorgen voor ons mooie bolchrysan-
ten in allerlei kleuren. En ook ander 
plantgoed, zoals winterviolen. 

Schoentje zetten 
Sinterklaas komt ook dit jaar naar 
Leenderstrijp. Gelukkig! In november 
liggen er bij ons in de winkel 
kleurplaten klaar. Dan mogen alle 
kinderen van Leenderstrijp  
(en Leen) hun schoentje  
komen zetten. In de 1e   
week van december  
kunnen ze weer  
worden opgehaald. 

 

 

 

Van oktober t/m maart: 

 Dinsdag-vrijdag: 8.30-18.00 u. 

 Zaterdag: 8.30 t/m 16.00 u. 

 Woensdag (pietsa-avond) tot 
uiterlijk 19.30 u. 

 Zondag en maandag GESLOTEN. 

Vanaf april 2021 zijn we weer 7 dagen 
per week geopend. 

Rond de feestdagen 
24-12 (Kerstavond) tot 16.00 u. 
25-12 (1e Kerstdag) GESLOTEN 
26-12 (2e Kerstdag) GESLOTEN 
27-12 en 28-12 GESLOTEN 
29-12 open van 8.30-18.00 u. 
31-12 open tot 8.30-13.00 u. 
1-1 (Nieuwjaarsdag) GESLOTEN 
 

  

Kalender 
 

 

 

 

 

Misschien wist u het al, maar de eerste 
Nederlandse theeplantage staat in 
Soerendonk: Het Zuyderblad! 

Linda Rampen verbouwt op haar 
boerderij enkele duizenden theeplanten, 
verdeeld over drie tuinen. Van het verse 
blad maakt ze heerlijke, kwalitatief 
hoogwaardige theeën van eigen bodem. 

De thee is een 100% natuurlijk product.  

We zijn heel trots om te kunnen melden 
dat wij binnenkort – als een van de 
weinigen – deze eerlijke, heerlijke thee- 
melanges van ‘Het Zuyderblad’ mogen 
verkopen! 

Linda verbouwt een grote diversiteit aan 
smaken. Haar thee past uiteraard perfect 
bij een natuurlijk en gezond eetpatroon. 

 
 
 
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: 
iedereen heel hartelijk dank voor het 
bezoeken van onze winkel. Voor het 
vertrouwen maar zeker ook het aanprij-
zen van de winkel bij anderen. Ik krijg 
regelmatig klanten over de vloer die van 
anderen gehoord hebben: “Dan moet je 
eens bij Coop Sint Jan gaan kijken.” Daar 
zijn we superblij mee!  

 

 
 

Hoop 
Een vader en moeder 
willen op hetzelfde mo-
ment de boodschappen 
betalen. Zegt vader: “Ik 
betaal wel, ‘t komt toch 
van de grote hoop.” 
Waarop zijn dochtertje 
vraagt: “Hebben wij dan 
een grote hoop geld?“ 
 
Lekkerste 
Een gast van camping 
Het Einde vraagt aan 
haar vriend waar hij zin 
in heeft. “IJs”, zegt hij. 
“Zullen we ook wat 
lekkers meenemen voor 
vanavond? Dan zal ik 
betalen”, zegt de vrouw. 
Waarop de man zegt: 
“Dàn mag jij kiezen!”  
 
Pas op 
Een kleintje uit Strijp 
krijgt een kauwgombal. 
“Niet rennen, anders 
schiet hij in je keel en 
kan ik de dokter bellen”, 
zeg ik erbij. Waarop de 
wijsneus zegt: “Dat kan 
niet, Norbert is pas 
woensdag weer thuis.”  
 
Puddingbroodje 
Een gast van Camper-
plaats Leenderstrijp zegt 
dat de puddingbroodjes 
er zo lekker uit zien. Als 
hij weg is, knipoog ik 
tegen een andere klant: 
“Goh, ik zou willen dat ik 
een puddingbroodje 
was.“ Waarop hij naar 
zijn maatje roept: “Hey, 
vindt jij ook niet dat 
Wilma op een pudding-
broodje lijkt?”.   
 

Thee uit … Soerendonk! 

Openingstijden  

Dankjewel! 


