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weer allerlei moois, lekkers en leuks in 
huis gehaald voor een gezellige 
decembermaand. Zo proberen we u 
elke keer opnieuw te verrassen.   

Benieuwd naar ons assortiment en de 
mogelijkheden? Kom gerust eens langs. 
We denken graag met u mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cadeaupakketjes. Genoeg om uit te 
kiezen of u te laten inspireren.  

 

 
 

 
 

 

Oktober t/m maart 
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 
 
April t/m september 
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 
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De mooiste cadeautjes uit de regio! 

Openingstijden 

Vijf jaar gelden fantaseerden we nog 
over de winkel in Leenderstrijp, nu 
maken we al plannen voor ons eerste 
lustrum. De tijd vliegt als je het naar je 
zin hebt!  

Steeds meer mensen weten ons te 
vinden voor heerlijke streekproducten, 
persoonlijke cadeautjes en cadeau-
pakketten. Ook dit jaar hebben we 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor dagelijkse boodschappen kunt u 
op heel veel plaatsen terecht, ook bij 
Coop Sint Jan. Maar daarvoor rijdt u 
niet speciaal naar Leenderstrijp. Voor 
cadeautjes ligt dat anders. En laten we 
juist daarin heel veel keuze in hebben! 

Het hele jaar door zijn we bezig om de 
leukste spulletjes voor u in te kopen. 
Ons assortiment wordt wekelijks 
aangevuld met de leukte vondsten en 
mooie seizoensproducten. Vooral met 
de feestdagen pakken we flink uit. Dan  
staat de winkel vol met cadeautjes en  

Wilma 

 

Heel veel om uit te kiezen 

 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Enkele voorbeelden van de cadeaupakketten die we voor u kunnen samenstellen. Zoals u ziet is   
er van alles mogelijk. De getoonde pakketten zijn verkrijgbaar vanaf €12,50. Alle producten zijn 
ook los bij ons te koop (zolang de voorraad strekt). 

         

         

         

 
 

Wij kunnen met elk budget uit de voeten, en ook qua samenstelling is er heel  
wat te kiezen. Wat dacht u van een themapakket? Ook een pakket op basis van 
een door uzelf aangebracht cadeau behoort tot de mogelijkheden. 

Uiteraard pakken we alles feestelijk voor u in, passend bij het seizoen of de 
gelegenheid. Leuk om te krijgen én om te geven. 

Onze cadeaupakketten zijn altijd goed verzorgd en gevuld met mooie producten 
die u niet zomaar ergens anders vindt. Daar zijn we heel secuur op.  

 

 

        
  
   
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
  
  

 
   
  
  
    
 
     

  

Onze kerst- en cadeaupakketten 

 

Naar wens en op maat 
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Strijpse souvenirs 
Souvenirs met foto’s van enkele typisch 
Strijpse taferelen. Zoals het kapelleke, 
de molen en een mooie oude boerderij. 
Keuze uit stroopwafels in blik, likeur, 
snoepjes, pepermuntjes, onderzetters 
mokjes en een koelkastmagneet. 

 

Keramiek bloemen 
Prachtige handgemaakte bloemen in 
diverse vormen, kleuren en maten, 
voor binnen en buiten. Gemaakt in 
Litouwen door kunstenaars in samen-
werking met kansarme mensen.  

Italiaans roomijs 

 

Een van onze toppers: het Italiaans 
softijs van La Venezia. In de zomer 
verkrijgbaar als handijsje, in de winter 
in literbakken of bekertjes. 

 

 

 

   

  
 

 

   

Een greep uit onze favorieten producten 

Huiswijn 

Een unieke fles 
met heerlijke 
inhoud. Een 
stevige, donker-
rode en licht 
zoetige wijn, 
gemaakt van de 
Primitivo druif 
uit Puglia (It).  
 

Streejpse vlaoi 

 
Onze trots! Een appeltaartbodem met 
frisse appel-kersen vulling, bedekt met 
een krokant korstje van suiker en 
geschaafde amandelen. Deze heerlijke 
vlaai is alléén in Leenderstrijp te koop. 
Ook per punt, met koffie of thee! 

Den Enckhorn speltbier en -meel 

 

Prachtige, pure producten gemaakt uit 
biologisch speltmeel dat op Strijpse 
bodem is geteeld. Diverse soorten bier 
in flesjes of stenen kruikjes en heerlijke 
pannenkoekenmix! 

 

LUOmpia’s 
Exclusief bij ons te koop: 
overheerlijke maaltijd-
loempia’s van Luo 
(Chinees Restaurant 
Lotus). Vers voor u 
ingevroren en eenvoudig 
thuis af te bakken in de 
oven of airfryer.  
 
 

Winkelpraatjes 
 

Supermarkt  
Een fietser stap de winkel 
binnen en vraagt: “Is hier 
een supermarkt in de 
buurt?” Ik zeg natuurlijk 
meteen dat hij bij ons op 
het juiste adres is, waar-
op hij antwoordt: “Oh ik 
dacht dat jullie alleen 
kruiden verkochten.” 

 
Daar zit muziek in  
Met een pak spliterwten 
voor erwtensoep op de 
toonbank zegt een klant: 
“Elk boontje heeft zijn 
toontje en ieder erwtje 
zijn concertje!” 

 
Koffie gewoon 
“Wilt u suiker of melk in 
uw koffie?” “Nee”, zegt 
de klant. “Gewoon recht 
op en neer.”  

 
Huwelijksaanzoek? 
Onze zelfgebakken 
amarettocake viel in de 
smaak. Een Strijpse klant 
met Amerikaanse roots 
reageerde met: “I want 
to marry Wilma!” 
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Coop Sint Jan bestaat al meer dan 105 
jaar. Sinds april 2017 staat Wilma van 
der Linden achter de toonbank. 

Wilma werd in 1966 geboren in Son, is 
getrouwd met Eric en moeder van 
twee inmiddels volwassen kinderen: 
Stan en Evi. Sinds 2011 wonen ze in 
Leende, eerst op het Bultje en sinds 
vorig jaar in de Pomperschans.  

“Ik ben hartstikke trots dat ik deze 
winkel mag runnen. In bijna vijf jaar 
hebben we al zo veel mooie dingen 
meegemaakt en zo veel leuke mensen 
ontmoet. Daar geniet ik elke dag van. 
Ook mijn man Eric is dagelijks in de 
winkel te vinden. We hebben allebei 
ons hart verloren aan Leenderstrijp.” 

Groot en klein 
De sfeer in de winkel is heel gemoe-
delijk. Dat past bij het coöperatieve 
karakter van Coop Sint Jan en is iets 
om te koesteren. Een mooi voorbeeld  
zijn de kinderen van Leenderstrijp. Die 
komen zelf met een handgeschreven 
boodschappenbriefje naar de winkel. 
Als het moet, kan er zelfs ‘op de pof’ 
worden gekocht. En soms komen ze 
speciaal langs om te vertellen dat ze 
een tand gewisseld hebben, of ander 
groot kindernieuws. Heerlijk toch? 

Enthousiast team 
Naast Wilma bestaat het winkelteam 
uit nog vier dames. Stuk voor stuk 
vertrouwde en vriendelijke gezichten. 
Met dit fijne team is de winkel, na 
meer dan 100 jaar, nog helemaal bij 
de tijd.  

 

 

 

  

Wie is Wilma? 

Elke woensdag (en in de zomer ook op 
zaterdag) kunt u bij ons terecht voor 
heerlijke, huisgemaakte pizza’s. Of op z’n 
Strijps: PIETSA. We maken ze vers voor u 
klaar met ingrediënten van onze vaste 
slager, groenteboer en kaasboer. Keuze 
uit een normale pizzabodem of een 
groentebodem.  

Omdat we een winkel zijn een geen 
pizzeria, hebben we een speciale werk-
wijze met vaste afhaaltijden. Lees er alles 
over op www.coop-sintjan.nl/pietsa.  
 

 

 
 

Vier keer per jaar brengen we een eigen 
nieuwsbrief uit. Deze wordt huis aan huis 
bezorgd in Leenderstrijp.  

Woont u niet in Leenderstrijp maar wilt u 
wel op de hoogte blijven? Volg ons dan 
op Facebook en Instagram. U vindt de 
nieuwsbrief ook op onze website. Of kom 
langs voor een gratis exemplaar.  

 

 
 
 
 

Over Coop Sint Jan 
 

De winkel werd in 1916 
door de inwoners van 
Leenderstrijp opgericht 
met als doel een eigen 
lagere school te bekos-
tigen. Anno 2021 zijn we 
nog steeds een winkel 
voor levensmiddelen en 
een praatje. Maar eerlijk 
is eerlijk: alleen daarvan 
kunnen we niet bestaan. 
Daarom hebben we ons 
assortiment uitgebreid.  

Zomer en winter 
Onze deur staat voor 
iedereen open. In de 
zomer hebben we veel 
aanloop van fietsers, 
wandelaars en kampeer-
gasten. De winkel is een 
ideaal start- of rustpunt 
voor een mooie tocht 
door het Leenderbos.  

In de wintermaanden 
wordt het wat stiller. 
Dan zetten we in op het 
maken van kerstpakket-
ten. Met al het moois, 
leuks en lekkers uit de 
winkel maken we van elk  
cadeau een feestje. 
Origineel, persoonlijk en 
van een kwaliteit waar  
u graag voor omrijdt.  

 

 

 

 

 

 

 
Team Coop Sint Jan  

Mis niets! 

PIETSA uit Leenderstrijp 

 

http://www.coop-sintjan.nl/pietsa

