
 

Emmeren….  

 

Dat lijkt soms op zeuren, mauwen om niets, 
maar dat bedoelen we niet. 
 
We bedoelen dat u de piepers van deze 
week uitstekend kunt emmeren, emmers 
vullen met deze goedkope actie aardappe-
len. Dit is een leuk actie item in de weekac-
tie. We hebben twee modellen (emmers) 
voor u op voorraad, die we u tegen een 
scherpe prijs aan kunnen bieden: 10 liter, 
diverse kleuren in bundels van 21 stuks, 
voor maar €0,85 per stuk en 5 liter transpa-
rant, in bundels van 25 stuks voor maar 
€0,69 per stuk. Mocht u over uw eigen be-
drijfssticker beschikken, dan is het leuk om 
die erop te plakken. De emmers zullen im-
mers vaker gebruikt worden door uw klant 
en dan komt uw naam mooi en regelmatig 
in beeld.  
 
Regelmatig toont men belangstelling voor de voorverpakte nieuwe aardappelen en 
dat begrijpen we best. Maar in overleg met telers en inpakkers hebben we besloten 
om hier nog niet mee te starten de komende week. Het product is daar nog niet ge-
schikt voor. De schil is nog niet vast genoeg. Door een heel vochtige periode heerst 
de phytophthora bacterie nogal, in dat geval zal de aardappelen inpakken alleen 
maar voor problemen zorgen. Ook door het vocht dat zich in de plastic zak ophoopt. 
Ook daarom is de bovenstaande optie (emmers) een goede oplossing. 
 
Toch willen we ook wel aan uw wensen tegemoetkomen. We hebben beperkt 3 kilo 
verpakkingen op voorraad, maar zoals gezegd: kleine aantallen, we willen niet van 
problemen horen.  

Zodra het mogelijk is zullen we starten met ons normale assortiment voor verpakte 
aardappelen.  
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       Presentatie wedstrijd 
 

         1.000 kilo Frieslanders! 

 

 

Onze nieuwe aardappeltrailer, wat vindt u ervan? 

 

 

Wij dagen u uit! Wie bedenkt de mooiste, leukste, origineelste toepassing met 

de aardappel emmers. De foto van de winnaar wordt volgende week in het 

weekbericht geplaatst.  

Maar dat niet alleen! De winnaar met de beste foto krijgt namens Postuma 

1.000 kilo Frieslanders aangeboden!  

U kunt u foto tot en met woensdagavond mailen naar 

lotte.huurenkamp@postuma.nl of stuur hem per app naar 06-45815426.  



 

10 minutengesprekken 

 

Afgelopen dinsdag werden wij uitgenodigd om bij de juf te komen voor een 10 minutenge-

sprek. Je denkt dan waar moet je het nu over hebben in zo’n kort gesprek. Je bespreekt in het 

kort wat er goed gaat, hoe je kind functioneert in een groep of hij/zij goed kan opruimen en of 

hij/zij durft voor een grote groep te gaan staan om iets uit te leggen.  

Op een luchtige manier krijg je als ouders een goed beeld van hoe je kind het doet op school en 

waar misschien aandachtspunten liggen.  

Als ik dit vertaal naar ons werk in de groothandel en in de winkel, is het hebben van een 10  

minutengesprek erg belangrijk. Alleen het woord 10 minutengesprek wordt al snel zwaar  

beladen door het woord beoordeling of functionering.  

Wat we graag willen als ouder/werkgever is dat je kind/personeel zich op zijn plek voelt op zijn  

school/werk, zijn school/werk goed doet, nieuwe dingen leert en goed in het team  

functioneert. 

Moeten we dan als schooljuf/meester de ouders van ons personeel op gesprek laten komen? 

Dat lijkt me een beetje overdreven en niet van deze tijd. Toch is het van wezenlijk belang dat 

wij via korte gesprekjes ons personeel blijven motiveren en uitdagen om nieuwe dingen te  

proberen. 

Je kunt dit ook doortrekken naar je klanten. Vraag eens aan een klant of je het deze periode 

goed hebt gedaan. Is je winkel netjes, heb je nieuwe dingen geleerd of zijn er nog  

verbeterpunten. Het kost 10 minuten tijd, maar je krijgt er veel voor terug.  

 

Overdenkertje van de week 

Je bent nooit te oud om te leren. 

Omzetindex  

Na een warme zomerdag op zondag, zal volgende week de temperatuur toch weer wat terug 

zakken. Middagtemperaturen onder de 20 graden en de buiigheid neemt weer toe. Af en toe 

ruimte voor de zon. In Midden Nederland begint de vakantie deze week, dus daar zetten we in 

op 115 punten, de rest van het land scoort 10 punten meer. 



 

 

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 8 juli 2016  Datum 8 juli 2016 

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

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

Bloemkool  Per stuk 1,99  Bloemkool  Per stuk 1,89 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,79 

Broccoli  500 gram 1,19  Broccoli  500 gram 1,29 

Komkommer  Per stuk 0,69  Komkommer   Per stuk 0,68 

Courgette  Per stuk 0,61  Courgette   Per stuk 0,60 

Champignons   250 gram 0,89  Champignons   250 gram 0,79 

Sperziebonen  500 gram 2,19  Sperziebonen   500 gram 1,99 

Sla  Per krop 0,89  Sla   Per krop 0,85 

IJsbergsla  Per krop 0,79  IJsbergsla   Per krop 0,59 

Bospeen  Per bos 1,39  Bospeen   Per bos 1,37 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,49 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,49 

Elstar  1,5 kilo 2,49  Elstar  1 kilo 1,79 

Kiwi groen AH  Kilo 2,99  Kiwi groen (Zespri) ACTIE Kilo 2,98 

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

Mandarijnen  Kilo 2,79  Mandarijnen  Kilo 2,76 

Conference  Kilo 1,29  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos 

 

500 gram 2,29  Druiven wit Pitloos verpakt 

ACTIE 

500 gram 1,69 

Druiven rood Pitloos  500 gram 2,89  Druiven rood Pitloos verpakt 

HELE SEIZOEN 

500 gram 2,69 

Aardbeien 

 

Hollandse 250 gram 

500 gram 

1,99 

2,99 

 Aardbeien 

 

Hollandse  250 gram 

500 gram 

1,89 

2,89 

Galia Meloen 2e gratis Stuk 1,99  Galia Meloen Niet leverbaar Stuk - 



Te koop! 

Wandkoeling, goede staat, pas 2 maanden gedraaid. Wegens verhui-
zing te koop aangeboden tegen elk aannemelijk bod. Bij interesse bel, 
06-24409467 of 034-3769121.  

 

Te koop gevraagd! 

Klok weegschaal tot 25 kilo.  
Mocht u er een te koop hebben, bel dan met 06-83404140. 

 

Nieuwbouw update 

Zoals  u misschien  wel weet zijn we bezig om een nieuw 
pand voor Postuma neer te zetten. Helaas is er nog geen 
exacte locatie gevonden. Dankzij u is Postuma de afgelo-
pen jaren flink blijven groeien. Daarom sluit ons huidige 
pand niet langer aan. We proberen een pand neer te 
zetten dat uitstraalt waar Postuma voor staat en wat de 
komende jaren met ons mee kan groeien.  

Heeft u nog goede suggesties met betrekking tot de 
nieuwbouw mail deze dan naar  
gerald.voorintholt@postuma.nl 

 

Je telefoon opladen met fruit! 

Wie kent het niet? De accu van je telefoon is leeg maar je bent 
je oplader vergeten. Vanaf nu is dat probleem zo opgelost. Met 
een USB-kabel en een stuk fruit laad je je telefoon zo weer op! In 
het onderstaande filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt.     

 

http://www.agf.nl/artikel/143564/Je-telefoon-opladen-met-fruit 

 

Wat deze man doet, is verbazingwekkend. Hij gebruikt een USB-
kabel en een appel om zijn telefoon op te laden. Het is ook prima te doen met andere fruitsoorten. Citroenen 
werken zeer goed, evenals sinaasappelen. Het fruit werkt als een soort batterij en wanneer je niet genoeg hebt 
aan één citroen of sinaasappel, dan kun je er gerust meerdere gebruiken. 

 

Let op met de vaste bestellingen! 

De komende periode zullen velen onder u, ons en de consument gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Wij hebben in overleg met u diverse vaste bestellingen in het systeem staan, welke op vaste momenten in de 
week worden uitgeleverd. Via deze weg willen wij u vragen eventuele wijzigingen tijdig door te geven, zodat u 
niet voor verassingen komt te staan wanneer uw klant of u zelf met vakantie is.   

 

 

 


