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Openingstijden
Van april tot oktober:
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

Goedgekeurd
Op vrijdag 25 februari
stond er onverwacht
een controleur van de
Warenwet op de stoep.
Hij heeft de hele winkel
grondig nagekeken en
kwam tot de conclusie
dat we aan alle gestelde
eisen voldoen. Er was
slechts één klein puntje
dat we eenvoudig
kunnen oplossen. Trots!

Lieve mensen,
Wat is er in 5 jaar veel gebeurd. Met
de winkel, maar ook met mij! Trots
ben ik zeker, maar vooral heel blij en
tevreden.
Samen met Eric en ons team hebben
we keihard gewerkt om te komen
waar we nu zijn: een gave winkel voor
iedereen met een warm kloppend hart.
Ik noem het wel eens mijn 2e thuis.
Men zegt dat als je alles hebt bereikt
wat je wenst, je dan moet stoppen.
Maar nee, zover is het nog lang niet. Al
voel ik me wel eens 10 in plaats van 5

jaar ouder. Al moet ik wat vaker naar
de kapper om mijn zilveren lokken goud
te laten kleuren. En al verlang ik soms
naar een onbewoond tropisch eiland of
een héél groot waterbed, haha. Maar
mijn wens is dat we zo nog een aantal
jaar met elkaar doorgaan. Dat we de
winkel aantrekkelijk en gezellig kunnen
houden en dat we een behulpzaam,
eerlijk en succesvol team blijven. Zolang
we het leuk vinden, zijn wij nog niet
klaar. Maar als ik nu terugkijk, kan ik al
wel zeggen: het is gelukt. Meer dan
gelukt!

Zondag 3 april is het FEEST bij de winkel!
Op de eerste ‘koopzondag’ van dit jaar We hopen u die dag even te zien. Ook
vieren we ons vijfjarig bestaan met
de rest van de maand april krijgt een
een klein feestje bij de winkel (buiten). feestelijk tintje. Zie poster in de winkel!

ZONDAG 3 APRIL vanaf 12.30u:
Hapjes en drankjes om te proeven
Presentatie van een unieke,
Strijpse lekkernij van onze slager
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Wilma

Onze heerlijke Il Primo ijsjes
in de aanbieding
Mooi weer
Live muziek
Prijsuitreiking prijsvraag
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Prijsvraag: raad hoeveel kauwgomballen!
ere van ons eerste lustrum organiseren
we een leuke prijsvraag voor alle
Strijpse kinderen. Kun jij raden hoeveel
kauwgomballen er de automaat zitten?

Een nieuw avontuur
voor Femke!

We hebben de automaat eerst helemaal
leeg en schoongemaakt. Daarna hebben
we ‘m gevuld met de lekkerste verse
kauwgomballen. Die hebben we één
voor één geteld en het aantal op een
briefje geschreven (verstopt bij Wilma
thuis). Aan jou de vraag of jij kunt raden
hoeveel kauwgomballen dat zijn. Wie er
het dichtst bij zit, wint een leuke prijs.

Femke en Wilma carnaval ‘18.

Na bijna 5 jaar trouwe
weekenddienst hebben
we afgelopen maand
onze Femke uitgezwaaid.
In 2017 kwam ze ons
team op zaterdag versterken en wat waren we
daar blij mee, want
werken dat kan ze!
Femke volgt een
opleiding tot Analists op
het Summacollege en
heeft nu een baan
gevonden die daarop
aansluit. Supergaaf
natuurlijk, maar wij gaan
haar wel ontzettend
missen.
Wij bedanken Femke
voor 5 hele gezellige,
leuke jaren met elkaar
gewerkt te hebben en
wensen haar veel succes
voor de toekomst!

Bij de schut hebben ze een ‘bônnepot’,
maar wij hebben kauwgomballen! Ter

Je kunt raden vanaf 26 maart. Kom naar
de winkel, bestudeer de automaat goed
en schrijf jouw antwoord op een
speciaal briefje. Op zondag 3 april
maakt Wilma om 15 uur de winnaar(s)
bekend. Dat is tijdens ons lustrumfeest.

Streejpse burgers eten voor een goed doel
Om ons eerste lustrum te vieren,
introduceren we in april een nieuwe
lekkernij. Dit keer gaan we voor iets
hartigs: de Streejpse burger!
Deze heerlijke, malse hamburger is
nk! en een
gemaakt van gemengd gehakt
speciale mix van kruiden. Er hoort een
heerlijke, zachte saus bij.
De Streejpse Burger is speciaal op ons
verzoek ontwikkeld door Slagerij
Neeskens uit Soerendonk, onze vaste
leverancier voor vers vlees en kant-enklare maaltijden. De Streejpse Burger is
vanaf 3 april exclusief bij ons te koop.

Tijdens ons lustrumfeest op zondag 3
april kunt u de Streejpse Burger komen
proeven. We bakken ze buiten bij de
winkel tegen een gereduceerde prijs,
compleet met een lekker broodje en
saus. Een deel van de opbrengst komt
op deze dag ten goede aan Buurtschap
Strijp.
Maandaanbieding april
Ter introductie zijn onze Streejpse
Burgers de hele maand april verkrijgbaar als pakket, inclusief saus en lekkere
verse broodjes van de bakker.

Omdat de slager heel veel inspiratie
had, zijn er nog meer heerlijke
vleesproducten nieuw in ons koelschap. Vers uit Soerendonk!
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We

PIETSA

Coop Sint Jan Nieuws

Elke woensdagmiddag ruikt het hier in
de winkel heerlijk naar verse, huisgemaakte PIETSA. Heel fijn dat we zo vaak
voor u mogen bakken. Vanaf april doen
we dat ook weer op zaterdagmiddag.

Voor grote groepen (10 PIETSA’s of
meer) bakken we op verzoek ook op
andere dagen. Neem hiervoor
minimaal 1 dag van tevoren contact
met ons op.

Voor zover wij weten zijn we de enige
kruidenier die PIETSA’s bakt. Onze
werkwijze is iets anders dan in afhaalrestaurants. Het werkt als volgt:

Kijk voor het menu op www.coopsintjan.nl/pietsa of kom naar de
winkel voor een PIETSAflyer.

 Bestellen kan telefonisch of in de
winkel;
 Heel fijn als u dat voor 16 uur doet,
zodat we eventueel nog wat extra
hulp kunnen organiseren;
 U hoeft alleen het nummer van de
PIETSA door te geven;
 We bakken per volle oven en de
eerste is om 17.30 uur klaar.
 Bij voldoende bestellingen bakken we
elk halfuur tot 19.00 uur.
 In de wintermaanden hebben we
vaak aan één oven genoeg en kunt u
uw PIETSA dus meestal om 18 uur
afhalen.

In de aanbieding?
Een toerist spreekt in de
winkel zijn verbazing uit
over de vele gele
kozijnen in Strijp: ”Heeft
het een bepaalde
betekenis, of was de verf
in de aanbieding?”

Lunchpakketje
voor onderweg?

Vers in onze vriezer: LUOmpia’s
Heeft u de onze LUOmpia’s al
geproefd? Heerlijke maaltijdloempia’s
gevuld met kip, ei en oosterse
groenten uit de keuken van Chinees
Restaurant Lotus uit Leende. LUO
maakt ze met veel liefde en een tikje
magie, exclusief voor Coop Sint Jan. Ze
liggen diepgevroren voor u klaar, dus
altijd handig om in huis te hebben.
Even afbakken in de oven of airfryer
en u heeft een heerlijke maaltijd.

Wandelen met Janny
Vanaf 3 april kunt u elke zondag aansluiten bij een wandeling onder leiding van
Jannie (voor Strijpenaren een goede
bekende). Aanmelden kan op de dag
zelf, tussen 9.00 tot 11.00u bij Jannie op
het veldje naast de winkel. Vertrek is
tussen 10 en 11 uur, deelname is gratis.
Bel voor meer informatie: 06-83416061.
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Gaat u wandelen of
fietsen met Jannie en
wilt u onderweg
genieten van lekkere
verse broodjes? Bestel
dan een lunchpakketje
to-go.
Bestellingen voor deze
lunchpakketjes (in
combinatie met de
wandeling) lopen via
Jannie. Zo weet u zeker
dat de tocht doorgaat. U
kunt haar bereiken op
telefoonnummer:
06-83416061.

Coop Sint
Jan Nieuws
Bloemen
en planten
De dagen worden langer en dus komen
de voorjaarskriebels opzetten. Ook bij
ons. Zodra het echt lenteweer wordt,
gaan we weer met veel plezier voor u
op zoek naar mooie vaste planten en
zomergoed. Dat doen we bij onze
vaste leveranciers, enkele top-kwekers
in de regio.

Doppen sparen
Al enkele jaren zijn een
inzamelpunt voor gebruikte doppen. Die zijn
namelijk geld waard!

Ook op bestelling
Heeft u speciale wensen of wilt u zeker
niet misgrijpen? Geef uw wensen even
door, wij kopen met plezier voor u in.

De opbrengst komt
geheel ten goede aan
onderzoek naar de zeldzame, erfelijke spierziekte MD (myotone
dystrofie).
Voorheen waren alle
doppen welkom, tegenwoordig alleen nog
doppen van metaal. Dus
heeft u lege blikjes of
theelichtjes, of dopjes
van bierflesjes, potten
fruit, groenten, saus of
appelmoes? Bewaar ze,
wij sparen ze!
Er staat hier een emmer
klaar om ze in te doen.

Moederdag
In het weekend van Moederdag (7 en
8 mei) hebben we extra veel keuze!

Ondernemer
van het jaar 2021
Het is intussen alweer oud nieuws,
maar wij zitten er nog helemaal vol
van: onze verkiezing tot ondernemer
van de gemeente Heeze-Leende 2021.
In november werden we verrast met
het bericht dat we gewonnen hadden.
En dat terwijl we niet eens wisten dat
we meededen! De concurrentie was
niet mis, met zo veel mooie ondernemers in ons dorp. Des te groter de
eer om als winnaar uit te bus te
komen. We zijn hier ontzettend trots
op en willen iedereen die op ons
gestemd heeft heel hartelijk bedanken.

Dankjewel Max ♥

Max met Eric en Wilma bij de opening in 2017.

Op vrijdag 18 februari overleed Max
Farjon, met 101 jaar de oudste inwoner van Leenderstrijp. Hij was onze
‘overbuurman’ en trouw bezoeker van
de winkel. Regelmatig kwam hij langs
voor een boodschap, iets lekkers of
gewoon een praatje. Op de openingsdag in april 2017 was hij zelfs onze
eerste betalende klant. Wij zullen zijn
bezoekjes en warme belangstelling
voor de winkel zeker missen.
Dankjewel voor alles Max!
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