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Kleurrijk Leenderstrijp 

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 
 
 
 

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

Lieve mensen,  

Het was een echte Hollandse zomer, 
inclusief wat buien en een paar hinder-
nissen. De Strijperstraat lag open, 
overal nattigheid en modder. Drassige 
velden en wandelpaden, dus ook veel, 
héél veel muggen in het Leenderbos en 
op de campings. Maar wat was en is 
de natuur dan mooi! Zo veel groen, 
hoge mais, schitterende paarse heide 
en prachtige tuinen met veel vlinders 
en toch ook wel wat heerlijke zonnige 
dagen!  

We hebben een erg leuke zonnebloem-
actie gehad met alleen maar winnaars. 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief  

 
 

 

Speciaal voor u geshopt: een serie 
prachtige, handgemaakte bloemen 
van keramiek. Ze zijn er in verschil-
lende soorten, maten en kleuren. Stuk 
voor stuk met de hand gevormd en 
beschilderd, zonder mal dus elk 
exemplaar is uniek.  

De bloemen worden  
in Litouwen gemaakt 
in een project van 
ervaren keramiek-
bakkers in samen-
werking met kansarme 
groepen zoals alleen-
staande moeders en 
gehandicapten. Dit zijn 
mensen die helaas in 
Litouwen maar weinig 
toekomstmogelijkhed
en hebben, en al 
helemaal geen uitzicht 
 

 

   

vind je de uitslag. Grappig om te 
vertellen dat de winnende bloemen min 
of meer per ongeluk gegroeid zijn. En 
er was ook nog een belangrijke bijrol 
voor een grasmaaier… Hilarisch!  

Langzaam wordt het nu weer eerder 
donker. Alles kleurt warmrood, oranje, 
bruin en geel. De stoelen schieten als 
padden uit de grond, en het fruit, de 
eikels, kastanjes, noten en blaadjes 
vallen weer van de bomen. Herfst! 

Hopelijk maakt een mooi najaar veel 
goed, en kunnen we toch nog even 
genieten. Al is het maar in onze eigen 
mooie achtertuin vol … zonnebloemen! 

 
 

 
 
 

 
 

op een normaal inkomen. Dat maakt 
deze keramiek bloemen zo bijzonder.  

De bloemen zijn los te koop in vier 
verschillende maten. U kunt ze zowel 
binnen als buiten neerzetten (wel 
vorstvrij houden). 

 
 
 
 

Wilma 

 

(cadeau) TIP: bloemen van keramiek 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Gehoord in  

de winkel 
 

Wat drinken we? 
Aan een klein Strijps 
manneke wordt 
gevraagd wat hij wil 
drinken bij de boterham. 

“Melk…nee, thee…nee, 
ranja…nee, koffie…nee, 
bier…nee… Ik lust alleen 
Radler!” 
 

Lievelings 
Een net gearriveerd 
campinggastje komt 
voor het eerst de winkel 
binnen, ziet de ijskaart 
en het snoepjesrek en 
roept: 

“Dit is mijn lievelings-
winkel! Nu al!” 
 

Klanthousiasme 
“Wat een leuke winkel. 
Poepeloerus vol, niet 
normaal zeg!”  
 

Ezelsbruggetje 
“Wat is Jari voor een 
soort papegaai?” 

“Jari is een Jardine 
papegaai. In het wild 
leven ze in Afrika.” 

“Oh, Jardine. Dat klinkt 
als sardine. Dat zal ik 
niet vergeten.” 
 

Nieuw: Ruiterkaarten 

 
Vanaf nu te koop, net als  
wandel- en fietskaarten. 

        
  
   
 
 
   
  
 
  
 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
 
 

  
  

 
   
  
  
 
  
  

  

Een ietsepietsa anders 

Nieuw: LUOmpia’s  

Van oktober tot april bakken we alleen 
op woensdag PIETSA. Bestellen kan 
telefonisch of in de winkel. Het 
complete menu staat op onze website 
onder ‘pietsa’. Of kom even langs in de 
winkel voor onze PIETSA flyer. 

Onze werkwijze 
We bakken de PIETSA’s nu ruim een 
jaar en hebben er een fijne routine in 
gevonden. Het lijkt soms wel een echte 
pizzeria.  

Voor het beste (en lekkerste) resultaat 
is het bakproces heel belangrijk. We 
gebruiken daarom een speciale horeca-
oven. Nadat de PIETSA’s in de voorver-
warmde oven gaan, wordt deze verder 
verhit tot 260˚C. Daarna duurt het nog 
een aantal minuten tot de PIETSA’s 
klaar zijn. In die tijd mag de oven niet 
geopend worden. De temperatuur zou 
dan te veel dalen. Dat verstoort het 
bakproces en daarmee de smaak en 
kwaliteit van uw PIETSA. 

Voor groepen op afspraak 
Bent u met een groep en wilt u PIETSA 
bestellen? Vanaf 10 PIETSA’s bakken 
wij ze, in overleg, op elke dag dat we 
open zijn. Wel graag tijdig reserveren! 

 

 

 
 

 

 

Dit is de reden waarom we vaste tijden 
hanteren voor het bakken en afhalen, 
en waarom het niet mogelijk is om nog 
een extra PIETSA toe te voegen als de 
oven eenmaal aan staat. We vinden het 
heel vervelend om mensen teleur te 
moeten stellen, maar hopelijk begrijpt u 
dat het soms niet anders kan. 

 

Om teleurstelling te voorkomen, is het 
fijn als u tijdig bestelt. Dat kan tijdens 
de openingsuren van de winkel, maar 
liefst ook op woensdag voor 16 uur. 
Wij zorgen ervoor dat uw PIETSA op de 
afgesproken tijd klaar staat, zodat u 
kunt genieten van een lekkere, verse én 
makkelijke maaltijd.  

 
 

Wilma’s heeft haar stoute schoenen 
weer eens aangetrokken. Dit keer heeft 
ze een plannetje gemaakt met Luo. 
Jawel: onze eigen Lindse Luo van 
Chinees restaurant Lotus!  

Luo staat onder andere bekend om zijn 
heerlijke loempia’s, en voortaan bakt hij 
deze ook voor ons! Binnenkort kun je 
dus bij Coop Sint Jan terecht voor de 
enige echte LUOmpia’s. Is dat niet gaaf? 

Vers ingevroren  
Luo bakt zijn LUOmpia’s volgens eigen 
recept, waarna ze zo snel mogelijk 
worden ingevroren. Op die manier 
blijven smaak en kwaliteit behouden en 
heeft u altijd iets lekkers in huis. Alleen 
nog even afbakken in de oven of 
friteuse en mmmmm, smullen maar!  
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Hazelnoot speltbier & Bokbier 
van Den Enckhorn  

Toine en Quirine komen met 2 heerlijke 
nieuwe soorten bier: Bokbier en (rond 
eind oktober) Hazelnoot speltbier. 

Leuk weetje: ooit was Strijperstraat 69 
‘café Het Hazelnotenbier’. Het recept 
van dat bier is nooit bekend gemaakt, 
maar Den Enckhorn heeft er een eigen 
(biologische) draai aan weten te geven.    

Nelis Brabants Blond  
van SKÅL Family Brewery  
Niels van Hoef uit Leende heeft, samen 
met twee neven, een eigen bierlabel 
opgericht. Onder de naam SKÅL Family 
Brewery presenteren zij nu hun eerste 
speciaalbier: Nelis Brabants Blond.  
 
 
 
Oktober is dé maand om uitgebloeide 
potplanten te vervangen door najaars-
bloeiers. Bijvoorbeeld bolchrysanten of 
winterviolen. Binnenkort verkrijgbaar, 
net als leuke bloembakjes, verse 
snijbloemen en mooie takken.  

Ook voor sfeervolle cadeautjes hebben 
we weer volop ingekocht, o.a. kaarsen, 
kaarsenhouders en leuke hebbedingen. 
Cadeautjes en streekproducten zijn 
volop aangevuld naar het seizoen. Zelfs 
al een klein beetje voor Kerst, maar 
daar wachten we nog heel even mee.  

 

 

 

 

 

     

   

Speciale biertjes van Strijpse oorsprong 

Gehoord in  
de winkel 
 

De tijd vliegt 
Ik zeg ‘goedemorgen’ 
tegen een klant die 
binnenkomt. 

“Ben je pas net wakker? 
Het is al middag!” 

Oeps! De tijd vliegt soms 
voorbij. 
 
Handig 
“Wilt u het ijs in een 
hoorntje?” 

“Ja graag, liever niet in 
een kruiwagen.” 
 
Wat is het? 
“Hedde nog van die rooi 
beul? Ik geleuf da ze 
tomate heten.” 
 
Mooi gesproken 
Op een regenachtige 
zomerdag zegt een klant: 
“Dit is nu echt weer om 
luie mensen vlug te 
maken.” 
 

Ook een leuke: Om je te 
vermenigvuldigen, moet 
je kunnen delen. 
 
 

 
Bokbier van Den Enckhorn. 

 

Een toegankelijk donkerblond bier, 
licht zoet door aroma’s van karamel 
en mout, met een subtiel bittertje van 
hop. Echt een prachtig streekproduct! 

 

 
 

Natuurlijk kunt u de komende 
maanden weer bij ons terecht voor 
mooie, originele cadeaupakketten. 
Voor elk budget en in elke oplage.  

 
Van onze leveranciers 
Van de slager komen heerlijke, 
winterse producten als rookworst, 
zult, balkenbrij en bloedworst. Ook de 
bakker en groenteboer passen hun 
assortiment aan naar de smaken van 
het seizoen. Kortom: proef en beleef  
de veelzijdige herfst bij Coop Sint Jan! 

 

 

Op zaterdag 30 oktober gaat Quirine, 
vanuit een kraampje voor de winkel, 
echte Strijpse pannenkoeken bakken 
en verkopen. Natuurlijk met de heer-
lijke Den Enckhorn pannenkoekenmix 
van biologisch speltbloem. Wij zorgen 
voor alles wat er op een pannenkoek 
hoort, zoals stroop en suiker. En we 
maken leuke, toepasselijke 
cadeaupakketjes. Dat wordt  
vast een gezellige middag! 

Herfst, wat heb je te koop? 
 

Pannenkoekenmarkt! 
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Qua weer was het misschien geen top-
zomer, maar in Strijp hebben we de 
zon wél vaak gezien. Dat kwam door 
de vele prachtige zonnebloemen in 
verschillende Strijpse tuintjes. We 
hebben maar liefst vijf eerste prijzen 
én een troostprijs uitgereikt.  

 

1e Eerste prijs: Oma Truus Joppen en 
kleinkinderen (2,8 m). 

 

2e Eerste prijs: Vera en Jolanda op 
camping Het Einde (2,2 m). 

 
Troostprijs voor Pieke, Luit, Jik en Toke 
(0,1 m). Het gras was wel lekker kort…  

    
 
 
 
 
 
 

Zelf de          gekweekt! 

 

3e Eerste prijs: Juul en Muk in de 
Renhoek (2,02 m). 
 

4e Eerste prijs: Luuk en Stijn (1,79 m). 

 

5e Eerste prijs: Evie Reiling (1,1 m). 

 

 

 

 

 
 

Gehoord in de 
winkel 
 

In de kou 
Op een frisse zomer-
ochtend staat een klein 
meisje door het raam 
van de winkeldeur naar 
binnen te turen. Zegt een 
jongetje van boven de 
rivieren tegen zijn 
moeder: “Mam, hier 
laten ze een klein kind 
gewoon buiten in de kou 
staan!” 

Oeps! Zo koud was het 
toch echt niet... 

 

 

Kinderlogica 
“Mama, Wilma is wel in 
de winkel, maar Jari 
niet… Die zal dan wel bij 
Barbara zijn.” 
 

 

 
Schoentje zetten 
Het is bijna niet te 
geloven, maar over een 
paar weken zijn Sint en 
Piet weer in Nederland. 
Alle kinderen van 
Leenderstrijp mogen in 
de winkel hun schoentje 
zetten. Wij dénken dat er 
op zaterdag 4 december 
een verrassing in zit...  


