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Tja, hoe zullen we deze eerste
nieuwsbrief van 2021 eens beginnen?
Er is zoveel gebeurd om ons heen en in
de wereld. Moeilijke maar gelukkig
ook goede en mooie dingen. We
hebben mensen verloren of ze zijn ziek,
maar er zijn ook weer kindjes geboren.
En heel soms wordt iemand 100. Ook
dat gebeurt op Strijp!

* Op woensdag zijn we
tot 18.30 uur open voor
het afhalen van pietsa’s.

Nederland in een lockdown. Zorgen
voor vele ondernemers. Mensen in de
problemen door ellende of ontslag,
eenzaamheid voor ouderen, weinig
uitdaging voor de jongelui. En voor de
zorg juist weer te veel uitdaging.

Met carnaval gelden
aangepaste
openingstijden.

Niemand wordt overgeslagen, we
hebben er allemaal LAST van. Wat zou
het fijn zijn onszelf en andere te ont-

LAST-en. Niet in het kleinste kamertje,
maar door voor elkaar te zorgen. Er te
zijn voor degenen die het nodig
hebben. En, zo hoor ik dagelijks in de
winkel, dat gebeurt dus ook massaal!
Kinderen worden voor elkaar
opgevangen, ouderen bezocht. Er
worden boodschappen gedaan en
afscheid genomen met een erehaag.
Ben je ziek, dan zijn je buren er voor je.
Maar ze versieren ook je huis, brengen
een vendelhulde, sturen wenskaarten
voor de jarige, zieke, overledene of pas
geborene. We zien hier in de winkel dat
niemand wordt vergeten. En dat maakt
me trots op Strijp.
Echt waar, ik ben en blijf ontzettend
TROTS op jullie!

Wij houden ons aan
de richtlijnen van
het RIVM.

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

Ons team
Na een oproepje in onze vorige
nieuwsbrief is team Coop Sint Jan met
ingang van 1 januari uitgebreid. Wij
verwelkomen Anita Beelen.

Ooievaars
Toen we in 2017 aan de
verbouwing van de
winkel begonnen,
vonden we in de kelder
twee nostalgische
ooievaars. Ze worden
doen regelmatig dienst
als er een Strijpenaartje
geboren is, maar de
zelf zijn ze er niet zo best
aan toe. Deze ooievaars
zijn echt maar dan ook
écht aan een opknapbeurt toe. Of vervanging.
Wie voelt zich geroepen
voor deze klus? Zelf
hebben we er helaas
geen tijd voor.
Loop bij interesse of voor
meer informatie even
binnen in de winkel.

TIP:
de pietsa
cadeaubon

Anita groeide op als molenaarsdochter
op de Genneper watermolen in
Eindhoven, te midden van de zakken
meel, diervoeders en granen. Ze heeft
in diverse sectoren gewerkt waaronder
een drogisterij, supermarkten en als
zelfstandig pedicure. Ze runde zelfs
een eigen winkeltje in tweedehands
dameskleding.

Coop Sint Jan Nieuws
Jawel, we hebben ook een jonge heer in
ons midden! Luuk Verduijn loopt tot en
met maart 1 dag in de week stage. Op
dit moment is hij elke woensdag onze
chef pietsa bakken!
Ons team bestaat nu uit 2 winkeldames:
Barbara Verduijn en Anita Beelen. Zij
wisselen elkaar af. Ook hebben we 2
weekendhulpen: Tessa van Asten en
Femke van Hooff. Nina Baudoin helpt
ook mee op zaterdag en vanaf april ook
met de pietsa’s.
Wie had dit 4 jaar geleden gedacht?

Anita woont aan de Dorpstraat.
Sommige van jullie kennen haar vast
wel van Strijp Kermis, waar ze al enkele
jaren meehelpt met de muntenverkoop, hamburgers en pannenkoeken bakken.
Vanaf 1 januari komt ze ons helpen in
de winkel en met de pietsa’s. Zo kan ze
alles alvast een beetje leren kennen.
Als dan straks het hoogseizoen weer
aanbreekt, zal Anita ons ondersteunen
met de pietsa’s en het opvangen van
de vakanties van onze andere dames
en heer.

Met ons gaat het goed!
We krijgen vaak de vraag: hoe gaat het
nu met jullie? Even afkloppen, maar
het maar goed!
We voelen ons inmiddels helemaal
thuis in de Pomperschans, en in de
winkel waren de zomer en kerstperiode net zo (gezellig) druk als
andere jaren.

(ook in de winkel verkrijgbaar), het
gastentoilet op slot en regelmatig alles
desinfecteren. We letten goed op elkaar
en houden afstand.
Wij zelf en onze kinderen zijn tot nu toe
gezond gebleven, maar in beide families
hadden we toch ook wel een paar
Corona zieken.

Hoe afschuwelijk corona ook is, 2020
is voor de winkel een goed jaar
geweest. Strijp werd namelijk goed
bezocht door wandelaars, fietsers en
campinggasten.

Wat 2021 ons gaat brengen is niet te
voorspellen. Dat geldt voor iedereen.
Maar laten we hopen dat we allemaal
gezond blijven of weer gezond en sterk
worden!

Natuurlijk houden we ons steeds aan
de gestelde maatregelen: maximaal 4
personen in de winkel, mondkapje op

Lieve Strijpenaren, geniet waar je kan
van de mooie momenten en hou vol.
We gaan er samen voor!
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Pietsa-nieuws

(een klein beetje) Carnaval
Coop Sint Jan Nieuws

Woensdag is nog steeds PIETSADAG!

Wat een tegenvaller: geen carnaval dit
Ook in de wintermaanden kunt u bij ons jaar! Toch willen we op deze bijzondere
dagen een beetje voor jullie zorgen.
terecht voor heerlijke, vers bereide
pietsa’s uit eigen oven. Met ingang van Daarom passen wij de openingstijden
1 april bakken we pietsa’s op woensdag in de carnavalsweek een beetje aan.
en zaterdag.
We gaan op maandag, dinsdag én
U vindt de menukaart op onze website, woensdag pietsa’s bakken. Voor deze
rare dagen hebben we bovendien een
of kom langs in de winkel voor een
speciale pietsa bedacht: de PIETSA KIPpietsafolder.
SATE. Hoe die smaakt? Géén idee!
Groentenbodems
Haha, dat gaan we natuurlijk eerst
Naast de courgette bodem hebben we
nu ook bodems van bloemkool en rode even zelf uitproberen. Jullie horen hier
nog van.
bieten. Deze hebben we maar beperkt
op voorraad, dus graag tijdig bestellen. OPENINGSTIJDEN CARNAVAL
We hebben ze uiteraard eerst zelf
 Zaterdag 13 februari: 8.30-16.00 u.
uitgeprobeerd en ze zijn heerlijk!
 Zondag 14 februari: GESLOTEN.
Natuurlijk blijven de normale pietsa
bodems altijd in ons assortiment.
 Maandag 15 februari:
13.00 u tot de laatste pietsa’s
Op de dagen dat we geen pietsa`s
gebakken zijn.
bakken hebben we nu regelmatig

Dinsdag 16 februari:
pietsabroodjes in de winkel. Natuurlijk
13.00 u tot de laatste pietsa’s
ook vers gemaakt, heerlijk voor de
gebakken zijn.
lunch!
 Woensdag 17 februari
Zeker nodig = effe bellen en bestellen!
13.00 u tot de laatste pietsa’s
gebakken zijn.

Coop Sint Jan huiswijn
In samenwerking met Johan Wijnen
hebben we vanaf nu onze eigen
huiswijn: Goeie wien eujt ‘ne Streejpse
fles. Leuk als cadeau of natuurlijk om
zelf van te genieten.

Gerard en Stella Neeskens.

Slagerij Neeskens
Per 1 januari hebben
Gerard en Stella
Neeskens het stokje
overgenomen van Jan en
Marleen van Meijl. Dat
betekent het einde van
een tijdperk, maar ook
een nieuw begin.

Gelukkig verandert er
voor ons niets. Slagerij
Neeskens levert dezelfde
kwaliteit en service die
we van Jan en Marleen
De bezorgronde voor brood gaat in de gewend waren.
ochtend gewoon door!

Wat is dan die goeie wien precies?
De Italiaanse Primitivo druif groeit
voornamelijk in de streek Puglia. Hij
dankt zijn naam aan het feit dat de druif
als eerste rijp is in de wijngaarden. De
betekenis van Primitivo is dan ook: De
eerste die rijp is.
Het is een donkerrode, lichtzoetige en
wat zwaardere wijn die valt onder het
smaakprofiel ‘easy rider’.
Primitivo is door z`n flinke body prima te
combineren met stevige, kruidige en/of
gegrilde gerechten.
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(Foto: HAC weekblad)

Wandel- fiets én
ruiterroutes
Nog even en dan gaat
het wandel-, fiets- en
kampeerseizoen weer
van start. Hoe we er dan
met z’n allen voor staan,
zien we tegen die tijd
wel. Wij zijn optimistisch
en hebben daarom
nieuwe wandel- en
fietskaarten van De
Groote Heide besteld.
We verwachten zelfs
ruiterkaarten en een
klooster route.

IJSmachine
Valentijn-tips
Liefde van (niet alleen)
de man gaat door de
maag, wordt altijd
gezegd. Bak daarom
eens een heerlijke cake,
voor je geliefde!
Versier je baksel met
chocolade, mini
tumtummetjes of mini
stroopwafeltjes.
Serveren met een lekker
bakje koffie of thee en
uiteraard: een kus.
Zelfgemaakte warme
chocomel met slagroom,
een likeurtje en een lief
geschreven kaart erbij is
ook een mooi
Valentijntje.
Wil je aan de slag? We
hebben allerlei heerlijke
en eenvoudige bakmixen
in huis.

Ons Italiaansijs machine is rotto. Pezzo.
Marcio. Demolito. Finito. Ofwel kapot!
SNIK!
Maar niet getreurd, er komt een
nieuwe. En er is nog meer goed
nieuws. Van dezelfde leverancier
hebben we nu ook heerlijk Italiaans ijs
in bekertjes en literbakken.
De literbakken roomijs zijn er op dit
moment in de smaken Vanille en
Salted caramel pecan. Er volgen nog
meer smaken.
De bekertjes zijn verkrijgbaar in de
smaken: vanille, salted caramel pecan,
mango, chocolade almond caramel,
lemon cheescake, chocolade kokos en
chocolade koek.
Vanaf maart tappen we weer ons
heerlijke roomijs!

Nieuws van Slagerij Neeskens
Alles wat op de website van slagerij
Neeskens staat, kunt u via de winkel
bestellen: www.slagerijneeskens.nl

Doppen sparen:
alleen nog metaal
We sparen nog steeds
doppen om geld in te
zamelen voor onderzoek
naar de spierziekte MD.
Inmiddels worden de
plastic doppen niet meer
ingenomen. Deze hoeft u
dus niet meer te sparen.
We gaan wel door met
het inzamelen van
metalen doppen van
flessen en potten. Ook
lege waxinelichtjes
kunnen worden
ingeleverd.
Fijn dat u nog steeds
mee spaart. Dit wordt
zeer op prijs gesteld!

Coop Sint Jan Nieuws

Onder andere bloedworst, balkenbrij,
zult en rookworst.
Ook de spareribs zijn onveranderd
lekker. Eet ze bij een kant- en klare
stamppot: hutspot, boerenkool of
zuurkool. En er zijn nog veel meer
kant en klare maaltijden te bestellen.
Kom even langs om te bestellen.
Lastig kiezen? Wij helpen u graag met
het invullen van de bestellijst!

Snert met een twist
Bij de winter hoort de traditionele
ouderwetse erwtensoep, ofwel snert.
Met rookworst, prei, varkenspoot, ect.
Iedereen smult ervan en veel recepten
lijken dan ook veel op elkaar.

peper (of 2 theelepels sambal oelek)
met een eetlepel kerriepoeder, en
voeg dit ook aan de erwtensoep. Met
als garnering een toefje yoghurt of zure
room! Daar krijg je het warm van!

Onze tip: geef er eens een andere
draai aan. Voeg bij de gesneden
groentes ook eens in reepjes gesneden
rode paprika en/of salami toe.

Natuurlijk hebben we ook traditionele
erwtensoep en rookworst van de
slager in ons assortiment. Net als de
bekende Unox erwtensoep en
rookworst. Lekker makkelijk!

Houdt u van pittig? Fruit dan een
gesnipperde ui en een halve rode
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