
 

Week 36 

Pfffff, alles is weer normaal. Een zucht van verlichting in de handel. Geen vakanties meer, ie-
dereen weer naar school en aan het werk. Normaal, eindelijk. 
Maar ja, wat is normaal? Als je in een omgeving zit met welgestelde “grijze-golfers” heb je zo-
maar kans dat deze er juist nu op uittrekken en zo is er altijd wel weer iets aan de hand.  

En wat is normaal als het vandaag zeer warm is en morgen koud is en regent. Niets is meer 
normaal tegenwoordig. Maar de vakanties zijn voorbij en dat is zo’n moment om de dingen 
opnieuw te bekijken. Zo ook de consument. 

Het is van belang dat je de consument die op weg is zijn of haar aankopen te doen binnenhaalt. 
Dat kan op vele manieren. Met prijs, bezorgen, (oftewel uw bereikbaarheid of locatie), uw con-
tact met de teler/producent (weet wat u koopt en waar), stabiliteit, iedere keer weer dezelfde 
betrouwbare kwaliteit en ga zo maar door.  

Ook weer heel normaal: de basis van de warme maaltijd mag weer bestaan uit aardappelen. 
Als u ons een beetje kent dan weet u dat het voorgaande bij ons hoog in het vaandel staat. Dat 
is de belangrijkste reden om deze week een mooie en scherpe actie te maken, waarmee u aan 
de slag kunt. Aardappelen hebben we genoeg en we vertellen u waar ze vandaan komen.  

Het genoemde contact met producenten, telers en importeurs, telers-verenigingen, Brand-
companies  zoals Zespri, Chiquita en Turbana, die onderhouden wij met plezier voor u. Alle re-
levante informatie krijgt u van ons toegespeeld. Als ware het uw eigen contacten zijn.  
Succes deze week.  

Foutje… 
Deze afgelopen week is er tijdens het zeetransport van de verse Turbana bananen iets fout 
gegaan. Een grote hoeveelheid bananen zijn op het schip niet juist gekoeld en zijn daardoor 
niet geschikt voor de verkoop. Hierdoor zullen we vanaf a.s. woensdag tot uiterlijk maandag  
11 september een groot deel onder het merk Fyffes moeten uitleveren. Het is jammer, maar 
het is niet anders. Gelukkig hebben we wel de garantie dat deze Fyffes bananen uit hetzelfde 
productiegebied komen als de Turbana’s (dat is normaal gesproken niet altijd het geval) en 
zullen kwalitatief niet voor deze onderdoen.  

De R in de maandag 
A.s. maandag starten we weer met de gesneden boeren-
kool van Glas. U kent het ongetwijfeld nog, gesneden en 
geblazen, de stronkjes er zo veel mogelijk uit. U zult begrij-
pen dat de voorraad nog enigszins beperkt wordt gehou-
den, dus tijdig bestellen geeft de meeste zekerheid. Naast 
deze gesneden boerenkool zijn er uiteraard ook stronken 
beschikbaar. Evenals: spruitjes, koolrapen, zuurkool, pom-
poenen en meer herfstproducten.  

Tip 
Ook weer helemaal in het seizoen zijn de kiwibessen. Weten uw klanten dat ze deze moeten 
eten als hij iets zacht aanvoelt? Dan zijn ze lekker zoet. Dit proces kun je versnellen door ze in 
de koeling bij de appels te zetten.  
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Het is tijd om door te pakken! 

 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er 

weer op en zitten we weer in ons dagelijks 

ritme. Wat mij opvalt is dat we september 

zien als een vast punt om te kijken hoe we 

ervoor staan. We gaan weer met zijn allen 

naar de sportschool, eten gezond, gebruiken 

onze stappenteller en andere zaken om jezelf 

te verbeteren. Nieuwe gezonde recepten op 

Facebook, het staat er vol mee, maar ook de 

oude vertrouwde media, zoals televisie en radio besteden hier veel aandacht aan. De ge-

zondheids- en kookprogramma’s worden weer van stal gehaald. 

 

Iedereen heeft wel van die lijstjes met punten erop die nog afgewerkt moeten worden. Er 

moeten bepaalde keuzes gemaakt worden. De autodealers weten dit maar al te goed, ze ko-

men allemaal met actie- en feestweken. Bij mij thuis proberen we het lijstje ook weg te wer-

ken, klusjes in huis, zijn we goed verzekerd, een nieuwe bank, wat moet er allemaal nog gere-

geld worden.  

 

Bij ons in de groothandel is het nu ook de tijd om door te pakken. We zijn druk bezig met 

nieuwbouwplannen. Je ziet dat je diverse beslissingen moet nemen gebaseerd op aannames 

en informatie van diverse leveranciers, collega’s en andere partijen. Veel vertegenwoordigers 

kijken verbaasd op door de snelheid waarmee wij dingen aanpakken. Wij, als groothandel, en 

u, als specialist, werken met daghandel.  

 

Wij zijn gewend om snel te schakelen en beslissingen te nemen in de groente- en fruitsector. 

Consumenten kijken nu om zich heen waar ze lekkere gezonde producten kunnen krijgen. 

We willen graag samen met u zoveel mogelijk deze kansen pakken en denken graag met u 

mee. 

 

Goede verkoop! 

 

Overdenkertje 

Met gezond verstand heb je goud in hand.  

 

Omzetindex 

Na wat natte dagen knapt het weer na het weekend wat op. Zaterdag nog kans op een bui, 

maar daarna beloven ze een paar droge dagen met temperaturen rond de 20 graden. Vanaf 

maandag zijn ook alle scholen weer begonnen, wij zetten in op 115 punten.  
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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 1 september 2017  Datum 1 september 2017 

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

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

Bloemkool BONUS Per stuk 0,99  Bloemkool BONUS Per stuk 0,99 

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

Broccoli  500 gram 0,98  Broccoli  500 gram 0,89 

Komkommer BONUS 

2de gratis 

Per stuk 0,69  Komkommer  Per stuk 0,64 

Courgette  Per stuk 0,59  Courgette  Per stuk 0,55 

Aubergine  Per stuk 0,85  Aubergine  Per stuk 0,85 

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

Sperziebonen  500 gram 1,09  Sperziebonen  500 gram 0,99 

Bospeen  Per bos 1,19  Bospeen   Per bos 1,18 

Rabarber  300 gram 2,99  Rabarber  750 gram - 

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

Trostomaten  5 stuks 1,69  Trostomaten  5 stuks 1,68 

Opperdoes  2 kilo 3,19  Opperdoes  2 kilo - 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,99 

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

Elstar  1,5 kilo 2,99  Elstar  1,5 kilo 2,99 

Kiwi groen AH  Kilo 3,49  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 4,38 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 4,19  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 4,98 

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

Mandarijnen  Kilo 2,99  Mandarijnen  Kilo 2,89 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,38 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,99  Druiven wit AANBIEDING  

2 voor €3,- 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,59 

Druiven rood BONUS 

30% korting 

Pitloos verpakt 

500 gram 2,29  Druiven rood AANBIEDING 

2 voor €3,- 

Pitloos verpakt 

500 gram 2,69 

Mango  1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado BONUS 1 stuk 0,99  Avocado  1 stuk 1,05 

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

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

Aardbeien BONUS 

Hollandse 

500 gram 1,99  Aardbeien Hollandse 500 gram 2,98 

Frambozen  140 gram 2,99  Frambozen AANBIEDING 

2 voor €3,50 

125 gram 2,65 

Blauwe bessen  150 gram 2,99  Blauwe bessen AANBIEDING 

2 voor €3,50 

125 gram 2,48 

Wilde perziken  500 gram 1,99  Wilde perziken  500 gram 1,79 



Ook Postuma heeft een stand op het Deelen inspiratie theater! Graag tot dan! 

Deelen inspiratie tour 

Dit najaar organiseert Deelen weer een tweedaagse inspiratietour. Dit keer naar Bel-

gië. Er zijn nog een paar plekken vrij voor deze reis. Mocht u interesse hebben neem 

dan even contact op met Postuma.  


