
 

Week 1 2017 
 
Op het moment dat u dit weekbericht 
ontvangt is het nog 2016, maar op het 
moment dat u aan het werk gaat met 
de dingen die u hier leest, is het 2017! 

Het volledige team van Postuma 
wenst u en GOEDE JAARWISSELING en 
een heel VOORSPOEDIG 2017! 

2016 was een bijzonder jaar.  
Naast alle persoonlijke vreugden en 
droefenissen die we hebben meegemaakt, loopt parallel het wereldnieuws, het plaatselij-
ke nieuws en uw eigen bedrijfsnieuws. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen bele-
ving, zijn eigen hoogte- en dieptepunten.  
2017 wordt een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden, daar zijn wij van overtuigd! 
Maar er zullen ook tegenslagen zijn en vervelende dingen gebeuren, dat kan gewoon niet 
anders, dat heeft de loop van de geschiedenis allang bewezen.  

Maar waar wij mee beginnen is elkaar het allerbeste te wensen, goede gezondheid en 
veel Heil en Zegen. 

Daarna gaan we gewoon weer verder met elkaar waar we gebleven waren. Ook dit jaar is 
ons motto: we gaan ervoor! Wij gaan ons best doen om er weer een schepje bovenop te 
doen en de consument nog blijer te maken en te houden met lekker groenten en fruit, 
afkomstig van over de hele wereld.  

Wat een mooi vak hebben we toch als je dat zo zegt. U en wij weten wat er allemaal voor 
moet gebeuren.  

En dan nu de laatste oneliner: samen staan we sterk, ook in 2017! 

Het ís weer mooi weer 
Maar of daar alle Spaanse problemen mee zijn opgelost?  
De afgelopen periode is het erg slecht weer geweest in Spanje. Daar hebben wij al wat 
last van gehad, maar hoe snel zijn alle problemen weer voorbij? Teelten die (gedeeltelijk) 
vernietigd zijn, moeten weer opnieuw aangeplant worden en het ene product groeit be-
hoorlijk sneller dan het andere. Komkommers en tomaten zijn doordragend en zullen op-
nieuw aangeplant moeten worden, spinazie moet opnieuw gezaaid worden, bloemkool, 
spitskool, andijvie en ga zo maar door. Alles heeft zijn eigen tijd nodig. Citrusvelden met 
schade moeten wachten op een nieuwe oogst.  

Het zal dus nog wel even tobben blijven met enkele producten. Maar gelukkig is het nu 
weer mooi weer en kan er gewerkt worden aan nieuwe aanvoer van kwalitatief goede 
producten.  
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Wat gaan we doen? 

 

Deze vraag krijg ik vaak van mijn zoontje. Het is natuurlijk logisch dat je wilt weten wat je gaat doen 

en waar je heen gaat. Je kunt niet alles van tevoren weten, maar je moet wel zelf een bepaalde 

richting kiezen. 

We hebben de Kerstdagen weer achter ons gelaten. Voor ons is de verkoop mooi verspreid dit jaar 

en vorig week dinsdag hebben we een leuke en drukke Kerstverkoopavond gehad. Zo in de laatste 

week van het jaar is het tijd te evalueren en vooruit te kijken. 

De vraag is altijd weer wat verwachten we aan nieuwe klanten en het allerbelangrijkste, houden 

we onze bestaande klanten tevreden.  

We zijn erg tevreden over 2016 en hopen dat jullie dit ook zijn. Voor het aankomend jaar zijn we 

weer druk bezig om leuke acties te ontwikkelen en onze concepten Vol Smaak, Groente op Maat 

en Fruit op Maat verder uit te rollen. 

Natuurlijk verheugen we ons op groen licht voor onze nieuwbouwplannen. 

Dit zijn allemaal mooie vooruitzichten. Toch zijn er ook minder leuke zaken waar je over na moet 

denken. Met name op personeelsgebied moet je steeds meer na gaan denken op welke manier en 

voor hoelang je mensen in dienst neemt. Dit geldt natuurlijk ook voor jullie in de winkel. 

Er zijn natuurlijk veel meer kansen en bedreigingen. Met name het stukje opvolging is een belang-

rijk punt. Wij zien de aankomende jaren steeds meer locaties vrijkomen van bestaande en nieuw te 

openen speciaalzaken. Wij zien dit als een grote uitdaging en hopen hier met jullie stappen mee te 

maken in 2017.  

Als ik afgelopen jaar terugkijk zie, hoor en voel ik dat we dit jaar stappen hebben gezet. Maar hoe 

is het over 5 jaar? Er zijn veel vakmannen die stoppen of minder willen werken. Hoe pakken we dit 

aan? 

Er lopen via diverse kanalen verschillende projecten. In de media wordt de laatste tijd positief ge-

sproken over de speciaalzaak. Maar zonder de juiste mensen kan geen zaak bestaan. 

Uw verkoper en onze buitendienst willen graag met u meedenken.  

 

Overdenkertje 

Regeren is vooruit zien. 

 

Omzetindex 

Tijdens de jaarwisseling verwachten ze bewolkt, maar droog weer. Het nieuwe jaar beginnen we 

wisselvallig met zo nu en dan een bui, temperaturen overdag weer iets oplopend en s’ nachts soms 

kans op lichte vorst. Wij zetten in op 85 punten.  



 

 

Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

 

Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  
Datum 30 december 2016  Datum  30 december 2016 

 
ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

Bloemkool  Per stuk 2,19  Bloemkool  Per stuk 1,99 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 1,09 

Broccoli BONUS 500 gram 0,69  Broccoli  500 gram 0,83 

Komkommer  Per stuk 1,09  Komkommer   Per stuk 0,99 

Courgette  Per stuk 0,89  Courgette   Per stuk 0,99 

Champignons   250 gram 0,86  Champignons   250 gram 0,79 

Sperziebonen  500 gram 1,79  Sperziebonen   500 gram 1,65 

Boerenkool Gesneden  300 gram 1,19  Boerenkool Gesneden 

 

300 gram 1,17 

Aardappelen Kruimig  3 kilo 3,89  Aardappelen Kruimig  3 kilo 3,79 

Pompoen Biologisch  Per stuk 2,99  Pompoen Biologisch Per stuk 2,99 

Bospeen  Per bos 1,09  Bospeen   Per bos 1,29 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,75  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,29 

Perssinaasappelen Verpakt per net 

BONUS 

2 kilo 1,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79 

Elstar  1,5 kilo 1,99  Elstar  1,5 kilo 1,79 

Kiwi groen AH  Kilo 2,96  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 2,98 

Chiquita bananen  Kilo 1,89  Dole bananen   Kilo 0,99 

Mandarijnen  Kilo 1,99  Mandarijnen  Kilo 1,49 

Conference  Kilo 1,09  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos 

BONUS 

500 gram 1,79  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,29 

Druiven rood Pitloos 

 

500 gram 2,99  Druiven rood Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,79 

Ananas 

 

BONUS 

 

Per stuk 2,19 

 

 Ananas 

 

 

 

Per stuk 2,08 

Galia Meloen  Per stuk 2,08  Galia Meloen  Per stuk 1,99 



 

Vol smaak 

 

Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met ons concept 

Vol Smaak. Uiteindelijk is er besloten op dit moment niets aan 

de folder te veranderen, maar hebben we gekozen voor een 

opvallend accent aan de kist waaruit de producten van Vol 

Smaak worden verkocht. De borden kunnen eenvoudig aan de 

kist worden bevestigd. Op de voorborden is een vierkant krijt-

bord aangebracht voor de prijs. Aan één voorbord is een extra plateau bevestigd met daarin 

een uitsparing waar een proefbakje kan worden geplaatst. Wij hebben een totaal pakket 

gemaakt bestaande uit: 

 

 1 plafondhanger 

 2 achterborden 

 2 voorborden (1 met uitsparing, 1 zonder)  

 100 Vol Smaak bakjes 

De prijs voor dit totale pakket bedraagt €58,50 en is van nu te bestellen bij uw verkoper.  

 

 

 

Het Vol Smaak pakket met de 

plafondhanger, de twee achterborden en 

de twee voorborden.  

De Vol Smaak bakjes kunnen als 

proefbakje gebruikt worden.  

Met het proefbakje kunt u de 

consument overtuigen van de smaak 

van het Vol Smaak product.  



         

           AGF-Agenda 2017   

Ook dit jaar heeft Uitgeverij Boekhout weer de AGF-agenda uitgebracht. Wij hebben deze 
voor onze klanten op voorraad. Dus mocht u interesse hebben in de gratis AGF-agenda 2017 
voor u of uw medewerkers, stuurt u dan een email naar lotte.huurenkamp@postuma.nl met 
vermelding van het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen.  

 

 

 

 

 


