
 

 

Week 37 
 
Veranderend seizoen 
De herfst komt er aan en dat merk je extra op een wat koudere of natte dag. Schijnt de 
zon volop, dan zit je zomaar weer in de zomer modus. Als je dat zelf al merkt, dan zal 
het met je klanten niet anders zijn. De mensen worden massaal beïnvloed door heel 
veel waar we zelf niets aan kunnen veranderen.  
En als dat dan zo is, hoe ga je daar dan mee om? Je kunt als je nog veel aardbeien in 
huis hebt heel hard proberen de zon te laten schijnen als het regent, maar we weten 
allemaal dat dat niet lukt.  
En wat gebeurt er met het gevoel van je mogelijke klant als je hardnekkig deze aardbei-
en eerst wilt verkopen voordat je er spruitjes (ik noem maar even wat) voor in de 
plaats legt? 
Juist, die mogelijke klant denkt gewoon: die is ook niet goed wijs of wat heb ik hier te 
zoeken of hier vind ik toch niets van mijn gading. Je kunt wel blijven hopen dat ze je 
van die aardbeien afhelpen, maar als die klant je deur voorbij loopt, ben je deze kwijt 
en komt hij niet meer terug. Doen ze dat wel, dan is dat geluk, maar geen wijsheid.  
 
Reine Victoria 
Wat het altijd goed doet, zelfs met dit weer, zijn de Hollandse Reine Victoria pruimen! 
Niet voor niets hebben we daar deze week onze weekactie van gemaakt. Deze pruimen 
komen uit Friesland, daar waar de laatsten Reine Victoria’s van het seizoen geoogst 
worden. Degene die ze al gehad hebben weten dat dit een mooi product is voor een 
actie. Super van smaak en van kwaliteit!  
 
Luchtvracht 
Regelmatig hebben we producten die "by 
Air" worden aangevoerd. Hiervoor voelt 
Tomas zich uitermate verantwoordelijk en 
zie de foto, hij heeft er plezier in!  
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AGENDA 

 

Sterrenuitreiking Groente-

man met Ster 

7 oktober 

 

Smaaktheater Deelen 

31 oktober 

Themapark Archeon 

https://www.facebook.com/postumaagf
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://www.volsmaak.nl/&screen_name=postuma_agf&source=followbutton&variant=2.0&xd_token=c5f7da22e4a0d
https://nl.linkedin.com/company/postuma-agf


Best spannend 

 

Afgelopen week zijn de laatste scholen weer begonnen. De meeste kinderen/studenten ko-

men in een andere klas met nieuwe leerlingen en/of nieuwe meesters en juffen. 

Zo ook mijn oudste zoon. Hij mag nu spelen op het grote schoolplein wat voor hem wel een 

beetje spannend is. Waarom moet ik naar een andere klas? 

Bij ons is het niets anders. We hebben de vakanties bijna weer gehad en pakken de draad 

weer op. Misschien met nieuwe collega’s, met nieuwe producten en sommigen van u zelfs 

op een nieuwe locatie. 

Ik heb het zelf altijd wel. De laatste dagen van de vakantie begin je weer te denken. Zijn alle 

klanten tevreden? Hebben de collega’s het niet te druk gehad? Noem maar op. De eerste 

weken na de vakantie geeft de mogelijkheid om goed te kijken wat er goed is gegaan en wat 

er verbeterd kan worden. 

Er moet vaak weer nieuw personeel ingewerkt worden. Hoe gaan ze het doen, toch een 

stukje onzekerheid. De een snapt het werk meteen en de andere heeft meer tijd nodig, 

maar is misschien wel een briljantje. 

We hopen dat iedereen frisse ideeën heeft opgedaan en dat we samen dit tot een succes 

kunnen maken. 

We gaan dan niet naar een andere klas, maar we hebben genoeg uitdagingen om dingen 

beter te doen en nieuwe dingen te ontwikkelen. Dit is een goed moment om dit te doen of 

juist om bestaande dingen/regels/afspraken weer op de kaart te zetten. 

 

Overdenkertje 

Alles weten maakt niet gelukkig. 

 

Omzetindex 

De kans op een mooie nazomer wordt steeds kleiner. Als je nu naar buiten kijkt is het ge-

woon herfst. Zaterdag zeker op alle plekken nog wel buien, maar zondag krijgen we de zon 

wat vaker te zien. De rest van de week temperaturen rond de 17 graden met zeker grote 

kans op een bui en af en toe zon. Wij zetten in op 100 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 8 september 2017  Datum 8 september 2017 

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

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

Bloemkool  Per stuk 1,59  Bloemkool  Per stuk 1,55 

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

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

Komkommer  Per stuk 0,69  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 BONUS 

2de gratis 

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

Sperziebonen  500 gram 1,09  Sperziebonen AANBIEDING 500 gram 0,49 

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

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

Trostomaten BONUS 5 stuks 1,29  Trostomaten  5 stuks 1,68 

Opperdoes BONUS 2 kilo 2,39  Opperdoes  2 kilo 2,99 

Boerenkool  150 gram 1,39  Boerenkool  300 gram 1,49 

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 AANBIEDING 2 kilo 2,49 

Elstar  1,5 kilo 2,99  Elstar  1,5 kilo 2,89 

Kiwi groen AH  Kilo 3,49  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,98 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,99  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 BONUS 

2de gratis 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,99  Druiven wit AANBIEDING  

2 voor €3,- 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,59 

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

2 voor €3,- 

Pitloos verpakt 

500 gram 2,69 

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

Avocado  1 stuk 1,09  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 Hollandse 500 gram 2,99  Aardbeien Hollandse 500 gram 2,98 

Frambozen BONUS 140 gram 2,29  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 1,49 



Wilde paddenstoelen: het seizoen is gestart! 

Het weer slaat de laatste dagen om naar 

herfstachtig en enkele weken geleden 

hoorden we op het journaal al dat het 

wilde paddenstoelenseizoen dit jaar 

vroeg begon. Wij hebben afgelopen 

week met onze vaste leverancier gesp-

roken en wij willen dit jaar de wilde pad-

denstoelen graag extra bij u onder de 

aandacht brengen.  

Daarom zullen wij vanaf vandaag een 

aantal extra soorten naast ons standaard assortiment gaan voeren. Wij leggen samen met 

onze leverancier de focus op kwaliteit en versheid. U kunt uw wensen kenbaar maken bij uw 

vaste verkoper. Let wel, het gaat om wilde paddenstoelen die letterlijk uit het bos worden 

gehaald. Garanties op prijs en beschikbaarheid (van goede kwaliteit) zijn dus niet te geven.  

U kunt, mede met dit assortiment, het nieuwe herfstseizoen in uw winkel of op uw kraam 

binnenhalen. Een prachtige tijd van het jaar met zwaardere en kruidigere gerechten. Onder 

andere dus wilde paddenstoelen, gepresenteerd in rieten mandjes, alsof u ze zelf uit het bos 

gehaald heeft! Samen met onze leverancier zullen wij u regelmatig voorzien van culinaire 

tips en recepten, maar ook uw eigen input is van harte welkom!  

Wist je dat?  

 

Een kiwibes lijkt op een bes, maar smaakt als een kiwi. Hij is ongeveer zo groot als een druif 

en je kunt hem met schil en al eten. Kiwibes kun je prima rangschikken onder het momen-

teel zo populaire superfruit. Want dit kleine mirakel zit boordevol vitaminen en mineralen. 

Eén kiwibes bevat namelijk net zoveel vitamine C als vijftig appels! Ook zit er nog vitamine A 

én B in. Hij wordt niet voor niets de kleine vitaminebom genoemd! 

De smaak van de kiwibes laat zich het beste 

omschrijven als honingzoet. U kunt hem 

goed vergelijken met de smaak van een gele 

Zespri kiwi. Maar eet hem pas als hij zacht 

is, dan is hij op zijn lekkerst! De Hollandse 

kiwibes is nog ongeveer 2 à 3 weken be-

schikbaar. Volgende jaar februari komt de 

buitenlandse oogst beschikbaar. Mocht u de 

kiwibes dus nog niet in de winkel hebben 

liggen, vraag uw verkoper er dan gelijk naar! 



Ter overname aangeboden 
 
Complete AGF-winkel met uitgebreid maaltijden en salade assortiment. 
Betreft een centraal gelegen winkel in het hart van het Gooi. 
Winkelpand bevindt zich in een drukke passage (20.000 bezoekers per week) met ruim gra-
tis parkeren voor de deur. 
Locatie betreft primaire winkels met goede naam, alle winkeliers staan garant voor goede 
kwaliteit! Prijs overeen te komen.  
Voor meer informatie bel naar: 06-41278342. 

Opening 

 

Afgelopen woensdag heeft de Buurman in Zwolle zijn 

deuren geopend.  Wij wensen Jeroen en Marloes Stege-

man veel succes toe met hun winkel!  

 

 

 


