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Coop Sint Jan Nieuws 
nieuwsbrief 

Jaargang 7, nummer 1  –  maart 2023  
 
 Nieuwsgierig naar u!  

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 
 
 
 

 
Telefonische 
bereikbaarheid 
 

Wilt u ons iets vragen of 
een bestelling plaatsen? 
Bel dan liefst het vaste 
nummer:  

040-7602113 

U krijgt dan iemand aan 
de lijn die in de winkel 
aanwezig is en uw 
bestelling meteen kan 
noteren. Dit voorkomt 
misverstanden! 
 
 
 

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

Lieve mensen,  

Een nieuw zomerseizoen staat voor de 
deur en dat betekent weer veel leven 
in de brouwerij. Daar kijken we heel 
erg naar uit! Maar voor het zover is, 
willen we u wat vragen. 

Als winkel proberen we zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de wensen 
van onze klanten. Allereerst kijken we 
naar u, Strijpenaren. En vervolgens 
natuurlijk ook naar de wensen van 
campinggasten, gasten van vakantie-
woningen, fietsers en wandelaars.  

De tijd staat niet stil, zelfs niet in 
Leenderstrijp. De afgelopen jaren zijn 
diverse ’oud’ Strijpenaren overleden. 
Ook zijn er nieuwe bewoners gekomen 
én er is een camping verdwenen. Onze 
klantenkring verandert daardoor, en 
wij veranderen graag een beetje mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het klinkt misschien gek, maar binnen-
kort wonen er muizen in de winkel. En 
we kunnen bijna niet wachten! Onze 
winkel wordt een verkooppunt van de 
populaire boeken en knutselspullen 
van Het Muizenhuis, bedacht door  

 

 

 

Om te weten wie onze (mogelijke) 
klanten zijn en wat u nodig heef of 
belangrijk vindt, hebben we een korte 
enquête opgesteld. Als kleine winkel 
kunnen we natuurlijk niet alles, maar 
misschien brengt u ons wel op ideeën. 
Zo helpen we elkaar.  

U kunt de enquête anoniem invullen, 
op papier of via onze website. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een 
overzicht van wat we op dit moment 
voor u in huis hebben en onze plannen 
voor 2023. Een bewaarnummer dus. 
We hopen dat u er plezier van heeft.  

Heel graag tot ziens  
in de winkel!   Liefs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Schaapman. Met dit speelgoed 
knutsel jij je eigen muizenwereld. En 
het leuke is: je kunt ‘m steeds verder 
uitbreiden. Muizen Sam en Julia nemen 
binnenkort hun intrek in onze etalage. 
Volg onze (social) media voor alle info! 
 
 
 
 

Muizen in de winkel??? 

mailto:winkel@coop-sintjan.nl
http://www.coop-sintjan.nl/
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Vrijdag 7 april 

Goede vrijdag 
Normaal geopend van 8.30 tot 18.00 uur. 
 

Zondag 9 en maandag 10 april 

Pasen 
Open als op zondag mits het weer goed is. 
Bij slecht weer zijn we gesloten.  
We informeren u via onze social media en 
een briefje op de winkeldeur. 
 

Donderdag 27 april 

Koningsdag 
Open van 8.30 tot 16.00 uur. 
 

Met mooi weer, vanaf medio  

april weer zomerplantjes! 
 

Vrijdag 5 mei 

Bevrijdingsdag 
Open van 8.30 tot 18.00 uur. 
 

Moederdagcadeautjes, 

chocolade, bloemen  

en zomerplantjes. 
 

Zondag 14 mei 

Moederdag 
Open van 8.30 tot 16.00 uur. 
 

Cadeautjes, chocolade,  

bloemen en zomerplantjes. 
 

Donderdag 18 mei 

Hemelvaart 
Open als op zondag mits het weer goed is. 
Bij slecht weer zijn we gesloten.  
We informeren u via onze social media en 
een briefje op de winkeldeur. 
 

Zondag 28 en maandag 29 mei 

Pinksteren 
Open als op zondag mits het weer goed is. 
Bij slecht weer zijn we gesloten.  
We informeren u via onze social media en 
een briefje op de winkeldeur. 
 

Ruime keuze aan 

vaderdagcadeautjes en  

(op bestelling) 

Vaderdagontbijtjes. 
 

  

Bijzonderheden en openingstijden 2023 
Zondag 18 juni 

Vaderdag 
Open van 8.30 tot 16.00 uur voor  o.a. 
cadeautjes en afhalen Vaderdagontbijtjes. 
 

Maandag 19 en dinsdag 20 juni 

Strijp Kermis 
Geopend vanaf 12.00 uur.  
 

Zaterdag 24 juni 

St. Jans. Viering 
Normaal geopend van 8.30 tot 18.00 uur. 
 

Nieuw: 

Sint-Jan Kruidenlikeurtje! 
 

Zondag 24 september 

Laatste koopzondag van 2023 
Tot april is de winkel op zondag en 
maandag gesloten. 
 

Woensdag 4 oktober 

Dierendag 
Met goed weer komt de dierenarts-
assistente naar de winkel voor alle de 
Strijpse huisdieren. 
 

Zaterdag 18 november 

Aankomst Sinterklaas in NL 
Vanaf vandaag hebben we onze Sint 
kleurplaat vlaggetjes voor alle Strijpse 
kinderen én kunnen er weer schoentjes 
worden gezet. 
 

Zaterdag 2 december 

Sinterklaas 
Vanaf vandaag mag iedereen zijn of haar 
schoentje weer komen ophalen. Zouden 
Sint en Piet geweest zijn?  
 

Zondag 24 december  

Kerstavond 
Open van 8.30 tot 16.00 uur voor al uw  
van kerstboodschappen, kerstpakketten 
en ander lekkers of leuks. 
 

Maandag 25 en dinsdag 26 december 

Kerstmis 
De winkel is gesloten.  
 

Zondag 31 december / maandag 1 januari 

Oud en nieuw 
De winkel is gesloten. 

 

Oud-kruidenier  
op bezoek 
 

Eind december was oud-
Strijpenaar Bert Boelens 
bij ons in de winkel. Hij 
was van 1968 tot 1988 
kruidenier bij Coöp Sint 
Jan en wist zich nog  
heel wat te herinneren 
van zijn tijd in de winkel.  

 

Souvenirs  
 

Leuk om te geven: onze 
souvenirs met mooie 
foto’s van Leenderstrijp. 
O.a. stroopwafels in blik, 
een koffiemok en een 
likeurtje.  

Dit jaar breiden we ons 
assortiment verder uit.  
 

 

Cadeaupakket voor 
elke gelegenheid 
 

We maken met veel 
plezier kerstpakketten, 
maar ook voor andere 
gelegenheden is een 
cadeaupakket een goed 
idee. Wees origineel en 
geef uw relatiegeschenk 
met Pasen of op een 
andere (persoonlijke) 
feestdag. Wij denken 
graag mee over een 
originele invulling.  
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Wij bakken vers 
voor u af in onze 
eigen oven: 
 

• Roomboter 
appelflappen 

• Koffiebroodjes 

• Chocoladebroodjes 

• Muffins 

• Harde bolletjes 

• Stokbrood 

• Roombotercroissants 

• Molenbrood 

• Saucijzenbroodjes 

• Frikadelbroodjes 

We maken elke dag een 
keuze van wat er vers 
wordt afgebakken en 
wisselen daarin graag 
een beetje af. Wilt  
u zelf kiezen? Laat ons 
dan tijdig weten wat we 
voor u in de oven mogen 
schuiven. Zo grijpt u niet 
mis en hoeven wij niets 
weg te gooien.  

We zorgen er graag  
voor! 

 

 

Streejpse vlaoi 

Onze eigen specialiteit! 
Een frisse appel-kersen 
vulling op een bodem 
van appeltaartdeeg met 
een knapperig korstje 
van amandelschaafsel. 

Het hele jaar door 
exclusief bij ons te 
bestellen en vanaf april 
ook weer dagelijks als 
losse punt te koop. 
Heerlijk bij de koffie of 
thee.  
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Makkelijke 
maaltijden:   
 

LUOmpia’s  
Loempia’s gemaakt door 
Luo van Chinees 
restaurant Lotus uit 
Leende. Om thuis af te 
bakken in oven of 
airfryer. 
 

Broodje gemak 
Hartig gevulde broodjes 
van onze vaste 
leverancier: slagerij 
Neeskens uit 
Soerendonk. Om thuis af 
te bakken in de oven.  
 

Kant-en-klaar 
Kant-en-klare maaltijden 
van de slager naar het 
seizoen, zoals stamppot, 
nasi, bami en pasta. 
Thuis op te warmen in 
oven of magnetron. 
 

Verse soep 
Wisselend aanbod aan 
vers gemaakte 
(maaltijd)soepen.  
 

Hartige broodjes 
Worstenbroodjes en 
andere hartigheden van 
onze bakker. Koud of 
warm uit het vuistje. 
 

Hartige woensdag 
Elke woensdag liggen er 
rond lunchtijd diverse 
hartige broodjes voor u 
klaar. Ook op bestelling 
(elke dag dat we open 
zijn). 
 

Streejpse burger 
Een royale en heerlijk 
gekruide hamburger van 
varkens- of rundsvlees.  
 


