
 

 

De langste dag 

Het is tijd voor lange dagen en 
mooi weer.  
Op heel veel plekken zie je dan 
allerlei festiviteiten gepland 
staan. Het is er de mooiste tijd 
van het jaar voor.  
Hier in Kampen vieren we dit 
weekend de Hanzedagen, een 
groots evenement. In een plaats 
van zo’n 40.000 inwoners ver-
wachten ze dan in drie dagen 
300.000 bezoekers.  

Dat is best wel veel. Er wordt erg veel georgani-
seerd. Wezenberg transport, alle AGF-telers uit 
de Koekoek en wij presenteren ons ook, zoals te 
zien is op de foto. Een mooie gelegenheid! 
 
Zo zal er ook bij u in de buurt ook wel “iets “ te 
doen zijn en dat iets begint bij avondvierdaagse 
’s, buurtfeesten, themadagen en ga zo nog 
maar even door. En neem maar van ons aan, 
het is leuk en de moeite waard om je gezicht te 
laten zien, al is het misschien niet direct meet-
baar. Uiteindelijk draait een heel deel van het 

zaken doen om naamsbekendheid en gunning. En soms moet je daarvoor wel eens 
iets doen dat niet via de gebaande paden gaat.  
 
Succes deze week! 
 
Grapje 
Een groenteboer zet een bord neer: "Aubergines, 1 euro per stuk, drie voor 5 euro’’. 
De hele dag krijgt hij klanten die roepen: "Maar dat is toch belachelijk! Voor 5 euro 
zou ik er minstens vijf moeten krijgen en geen drie’’. De winkelier geeft zich telkens 
gewonnen en pakt gehoorzaam vijf aubergines in. De kleermaker uit de winkel naast 
hem had aandachtig toegekeken en vraagt na een tijdje aan zijn buurman: "Moet je 
die fout op dat bord niet verbeteren’’? "Wat voor fout" vraagt de groenteboer? 
"Voordat ik dat bord buiten had neergezet, had ik nog nooit meer dan één aubergine 
tegelijk verkocht". 
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Waar blijft de tijd? 

 

Voordat je het weet is er weer een week, een maand of zelfs 

een jaar voorbij. Wat is nu een vaste renteperiode van 5 

jaar? Voordat je het weet, is het afgelopen. Soms zit je zelf 

ook wel eens in de modus dat je denkt dat alles teveel tijd 

en moeite kost. Een interessante avondstudie, presentatie 

of workshop komt vaak niet gelegen, maar als je de volgen-

de dag erop terugkijkt dan heb je er altijd weer wat aan gehad en het was maar een inves-

tering van een paar uur. 

Bij ons op de groothandel moeten we ook vooruit kijken en denken. Eerst goed nadenken 

over investeren in een nieuwe vrachtwagen en voordat je het weet heb je hem aangeschaft 

en staan er weer een paar honderdduizend kilometers op de teller.  

Zo zijn we druk bezig met de voorbereidingen van onze nieuwbouw. Hoeveel m2 hebben 

we nodig, hoeveel werkplekken, hoe groot moeten de voorraadcellen zijn? Je kunt niet in 

de toekomst kijken, maar we willen graag een tijd vooruit kunnen. De laatste uitbreiding op 

onze huidige locatie voelt voor sommigen als onze nieuwbouw. Toch staat het al weer een 

aantal jaren en hebben we behoefte aan nog meer ruimte. 

Zo is het denk ik ook bij jullie. Je denkt dat je iets nieuws hebt, maar als je het gaat nakijken 

is het al zo weer een paar jaartjes oud. Daarom is het goed om te blijven vernieuwen en 

investeren in de toekomst. Vaak zie je tegen een verandering op, maar als je het samen ge-

realiseerd hebt dan wil je niet meer terug. 

Een mooi voorbeeld vind ik altijd pretparken en dierentuinen. Als ze niet blijven vernieu-

wen dan wordt het moeilijk om bezoekers te trekken.  

Investeer tijd in je mensen, opleiding, collega’s, relaties en natuurlijk privé. Wij hopen sa-

men met jullie de komende tijd weer leuke workshops, inspiratieavonden, bedrijfsbezoeken 

en andere leerzame dingen te doen. 

Bedankt voor jullie tijd! 

 

Overdenkertje 

Kijk soms terug in de tijd, maar kijk ook altijd vooruit. 

 

Omzetindex 

Een warm en droog weekend ligt in het vooruitzicht waarbij er zondag lokaal de tropische 

30 graden kan worden aangetikt. De rest van de week ook warm weer met eind van de 

week iets meer kans op licht wisselvalig weer. Wij zetten in op 130 punten.  
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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 16 juni 2017  Datum 16 juni 2017 

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

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

Bloemkool  Per stuk 1,39  Bloemkool AANBIEDING Per stuk 0,99 

Witlof  4 stuks 1,49  Witlof  3 stuks 1,39 

Broccoli BONUS 500 gram 0,59  Broccoli  500 gram 0,89 

Komkommer  Per stuk 0,55  Komkommer AANBIEDING 

2 voor 0,99 

Per stuk 0,55 

Courgette  Per stuk 0,39  Courgette   Per stuk 0,45 

Aubergine  Per stuk 0,87  Aubergine  Per stuk 0,86 

Paprika rood  Per stuk 0,89  Paprika rood  Per stuk 0,88 

Sperziebonen  500 gram 2,39  Sperziebonen  500 gram 1,69 

Asperges  500 gram 3,29  Asperges  500 gram 7,98 

Asperges Geschild  400 gram 4,29  Asperges Geschild 400 gram 4,25 

Opperdoezen  750 gram 2,79  Opperdoezen   - 

Raapstelen Per bos 100 gram 1,29  Raapstelen  200 gram 2,55 

Bospeen  Per bos 1,29  Bospeen   Per bos 1,28 

Rabarber  300 gram 2,99  Rabarber  750 gram 2,95 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,49  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,48 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,49  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,48 

Elstar  1,5 kilo 2,29  Elstar  1,5 kilo 2,00 

Kiwi groen AH  Kilo 2,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,90 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,79  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 4,98 

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

Mandarijnen  Kilo 2,75  Mandarijnen  Kilo 2,74 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,89 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,09  Druiven wit AANBIEDING 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,49 

Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,99  Druiven rood AANBIEDING 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,49 

Mango  1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,50 

Avocado  1 stuk 1,09  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas  Per stuk 2,19  Ananas  Per stuk 2,15 

Galia meloen  Per stuk 2,19  Galia meloen  Per stuk 1,99 

Aardbeien Hollandse 500 gram 2,99  Aardbeien AANBIEDING 

Hollandse 

500 gram 2,49 

Frambozen  125 gram 2,79  Frambozen  125 gram 2,78 

Blauwe bessen  150 gram 2,99  Blauwe bessen  125 gram 2,48 


