
 

 

Zomervakantie! 

 
Zomerfruit, zomergroenten, 
aangepaste snoep- en snackmo-
menten, barbecues, salades, 
rauwkosten, smoothies, cam-
ping, picknick, strand, zonne-
brand, exotisch en nog veel 
meer thema’s zijn in deze perio-
de te bedenken. Een mooie  
periode van het jaar. Er zijn gewoon veel producten beschikbaar en er is zin en be-
hoefte aan gezonde en lekkere dingen.  
 
Voor eenieder van jullie, de ondernemers, is de situatie anders. Zit je in de toeristi-
sche hoek of loopt de stad bepaalde weken leeg? Waar is je markt standplaats, is er 
ergens een braderie, of standwerkers concours, lever je veel horeca of juist niet? 
En dan hebben we het nog niet eens over het weer, zon, regen, daar is het aan gele-
gen.  
We wensen u veel succes en een mooie zomerperiode. 
 
Even wennen 
Sinds deze week hebben we bij Postuma een nieuwe telefooncentrale. Dat is voor ons 
best wel even wennen, al zien we in dat de bereikbaarheid erdoor zal verbeteren, u 
sneller de juiste persoon aan de lijn krijgt en dus onze service verbeterd kan worden.  
 
Het kan voorkomen dat u dat nu nog niet zo ervaart. Schroom dan niet dit te zeggen 
tegen uw verkoper, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om een 
optimaal resultaat te bereiken.  
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Werken aan de toekomst 

 
Wij en waarschijnlijk ook u hebben werknemers en/of kinderen die geslaagd zijn voor hun 

opleiding. Hierbij iedereen van harte gefeliciteerd. Nu moeten er weer keuzes gemaakt 

worden voor een vervolgopleiding/richting of een baan. Het mooie hiervan is dat je ze wilt 

inspireren om in de winkel of op de groothandel aan het werk te gaan. 

 

Het liefst hebben wij allemaal potentiele goede krachten en ondernemers die een eigen 

speciaalzaak willen beginnen. Als je iedereen mag geloven trekt de economie weer lekker 

aan en moet je steeds beter je best doen om geschikt personeel te vinden. 

Wij zien op dit moment zoveel potentie in de markt dat je steeds beter moet nadenken 

over de toekomst. Hebben we voldoende mensen, is er voldoende kennis? Hier, maar ook 

vast bij u is het juist goed om jonge mensen een kans te geven om zich te ontwikkelen en 

nieuwe dingen aan te pakken. 

 

De ene heeft ambities om zo veel mogelijk lekkere maaltijden te bezorgen en de andere 

wil juist graag een nieuw product een succes laten worden. Het belangrijkste voor ons alle-

maal is dat we de klanten tevreden stellen. 

Hiervoor zullen we moeten investeren in kennis bij ons zelf en bij onze medewerkers. Je 

hoeft natuurlijk geen zware studies te volgen, maar er zijn volop andere mogelijkheden om 

kennis uit te breiden. 

 

Er is altijd één zekerheid, we werken met lekkere en wisselende producten en er zijn con-

stant nieuwe ontwikkelingen. Dus is het goed om veel kennis te hebben van producten, 

maar ook van ontwikkelingen in de markt en bij je collega’s in binnen- en buitenland. 

Er zijn in de foodsector volop mogelijkheden om kennis te vergaren. Het volgen van een 

workshop of advies van onze verkopers en buitendienstmedewerkers van Postuma mag 

daarin natuurlijk niet ontbreken. 

 

Goede verkoop! 

 

Overdenkertje 

Leren doe je nooit alleen. 

 

Omzetindex 

Na een paar zomerse dagen breekt er een week met iets wat wisselvalliger weer aan. Van 

het weekend nog temperaturen van rond de 24 graden, maar daarna zakt het terug naar 

20 graden met toch wel een grote kans op neerslag. In Midden-Nederland begint deze 

week de vakantie, daar zetten we in op 115 punten, de rest van het land scoort 10 punten 

meer.  
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Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 7 juli 2017  Datum 7 juli 2017 

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

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

Bloemkool  Per stuk 1,49  Bloemkool  Per stuk 1,39 

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

Broccoli  500 gram 0,85  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer  Per stuk 0,65  Komkommer  Per stuk 0,55 

Courgette  Per stuk 0,49  Courgette AANBIEDING 

2 voor 0,85 

Per stuk 0,45 

Aubergine  Per stuk 0,69  Aubergine AANBIEDING  

2 voor 0,85 

Per stuk 0,69 

Paprika rood  Per stuk 0,99  Paprika rood  Per stuk 0,98 

Sperziebonen  500 gram 1,49  Sperziebonen  500 gram 1,49 

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

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

Sla  Per stuk 0,89  Sla   Per stuk 0,88 

Trostomaten BONUS 

2de gratis 

5 stuks 1,69  Trostomaten  5 stuks 1,68 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,75  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,69 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,75  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,69 

Jonagold  1,5 kilo 2,05  Jonagold  1,5 kilo 2,00 

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

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,99  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 4,98 

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

Mandarijnen BONUS Kilo 2,39  Mandarijnen  Kilo 2,75 

Conference BONUS Kilo 1,19  Conference  Kilo 1,38 

Druiven wit BONUS  

2de gratis 

Pitloos verpakt 

500 gram 2,19  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,79 

Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,85  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,69 

Mango  1 stuk 1,59  Mango   1 stuk 1,98 

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

Ananas BONUS Per stuk 1,64  Ananas  Per stuk 2,15 

Galia meloen  Per stuk 1,95  Galia meloen  Per stuk 1,94 

Aardbeien Hollandse 500 gram 3,09  Aardbeien Hollandse 500 gram - 

Frambozen  140 gram 2,99  Frambozen  125 gram 2,78 

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

Wilde perziken  500 gram 1,99  Wilde perziken  500 gram 1,49 


