
 

Week 39  

Zomerfruit! 
Natuurlijk, ook in de herfst is er zomerfruit op de markt, net zoals er in de zomer win-
tergroenten zijn. Je hebt het dan alleen niet over hardlopers, maar meer over niche-
producten. Deze producten zijn met z’n allen een belangrijk onderdeel van het assorti-
ment, maar je moet er wel op de juiste manier mee omgaan. Het is echt niet nodig om 
in de zomer een aanbieding met 
spruitjes te maken, net zoals je 
geen aanbiedingen maakt met per-
ziken en nectarines buiten het sei-
zoen om. Juist in die periodes moe-
ten deze producten wat extra kun-
nen opleveren. Natuurlijk moet er 
wel kwaliteit liggen, want de klan-
ten die deze producten bij u ko-
men halen willen er best geld voor 
betalen, het zijn immers liefheb-
bers van dat specifieke product. 
De consument in het algemeen kan 
het hoogst waarderen als men bij u in de zaak deze producten tegen komt. Het beeld 
van “dat is de specialist” wordt er door versterkt.   
Denk er dus goed over na welk product u wel of niet in het assortiment heeft of neemt. 
Het moet iets kunnen toevoegen en u moet ook altijd nadenken over een uitweg voor 

het moment dat het product niet aan de eisen van de 
echte liefhebber kan voldoen. Denk dan bijvoorbeeld 
aan vreemde paddenstoelen die in de soep kunnen of 
een meloen die door de fruitsalade kan. Een horeca re-
latie die misschien wel iets kan met zoiets speciaals, 
want aan weggooien heeft niemand iets. U zelf ziet dan 
door dalende opbrengsten een negatieve spiraal opdoe-
men, die u liever niet wilt tegen komen. Ons advies is 
dan ook, ga lekker aan de slag en houdt uw assortiment 
fris en vers. Verwen de consument met een mooi en 
breed assortiment. 
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Sterrenuitreiking Groente-

man met Ster 

7 oktober 

 

Smaaktheater Deelen 
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Themapark Archeon 
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Verandering van spijs doet eten 
 
Zegt het spreekwoord en in deze omwisseling zitten we volop momenteel. Wij kunnen geen 
dag meer zonder zuurkool of boerenkool en tijdens de ADN studieclub afgelopen dinsdag 
spatte de herfst er vanaf met een wilde paddenstoelen presentatie. Ook de verschillende 
soorten pompoenen vinden hun weg in ons en uw assortiment.  
Het is dus weer even schakelen, de indeling van het schap moet op de kop en de accenten 
moeten worden verlegd. Na een natte maand september, in tegenstelling tot de tropische 
maand van vorig jaar, gaan we langzaam richting het einde van het jaar. Als consument ver-

lekker ik mij bij de prachtige productpresentaties die ik links en 
rechts voorbij zie komen en ik merk dat dit ook het gevoel van 
seizoenswisseling aanwakkert. Ik krijg zelf spontaan zin in een 
paddenstoelenrisotto of een pompoensoep, helemaal met de 
regenachtige grauwe dagen die we hebben gehad.  
In zekere zin bent u dus de aanjager van het gevoel van sei-
zoenswisseling. We gaan de tijd van de groenten weer tege-
moet. Sowieso is dit momenteel een hot item zoals wel vaker 

hier geschreven. Afgelopen week nog werd er bij RTL Late night een lans gebroken voor 
groenteconsumptie. Kookboeken springen hier handig op in en recepten verwerken ook 
steeds meer groenten in het ontbijt en de lunch.  
Nu ben ik zelf geen culinair wonder en zie ik mijzelf geen 
pondje andijvie bij het ontbijt wegkauwen, maar wellicht 
heeft u daar wel goede ideeën over? Groentespreads 
zijn een wijder verbreid fenomeen dat al in de super-
markt te vinden is en ik ben ervan overtuigd dat een 
aantal van u hier een veel beter en smakelijker recept 
voor hebben.  
Daarin laat ik me verleiden, zeker rond etenstijd, door 
mijn zintuigen. Of het nu een mooie presentatie is van 
de groentespecialist, of de geur van gebraden kip bij de poelier. Verleiding werkt gewoon! 
Daar gaan ook alle goede voornemens mee ondersteboven. En onderdeel van de verleiding 
is de verrassing en nieuwe inspiratie die je vindt in een winkel of op een kraam. Ook al is het 
voor u als ondernemer misschien niet bijzonder dat er weer pompoenen zijn, uw klant zal er 
wel even van opkijken. Met een recept, foto of zelfs proeverij is iedereen te verleiden.  
Ik krijg na de zomer met fruit en salades in ieder geval weer zin in winterkost en de eerste 
keer boerenkool is ook een lekker ‘oh ja moment’. Het najaar is het seizoen van de gezellige 
warmte met af en toe een goede nazomerdag, zoals dit weekend voorspelt wordt. Laten we 
hier op inspelen en onze consumenten verleiden om hun spijs te veranderen, zodat ze gaan 
eten! 
 
Overdenkertje 
Door een nieuw en fris assortiment nemen de verkoopkansen toe! 
 
Omzetindex 
Het weer lijkt redelijk stabiel te zijn en we kunnen deze week nog genieten van tempera-
turen rond de 20 graden vandaar een subtiele 100 punten. 
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 22 september 2017  Datum 22 september 2017 

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

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

Bloemkool BONUS 

vanaf maandag 

Per stuk 1,19  Bloemkool AANBIEDING Per stuk 1,25 

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

Broccoli  500 gram 0,95  Broccoli  500 gram 0,99 

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

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

Aubergine  Per stuk 0,89  Aubergine  Per stuk 0,98 

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 

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

Trostomaten  5 stuks 1,79  Trostomaten  5 stuks 1,68 

Opperdoes BONUS 2 kilo 2,00  Opperdoes  2 kilo 2,99 

Boerenkool  300 gram 1,19  Boerenkool  300 gram 1,19 

Handsinaasappelen BONUS 

Verpakt per net 

 

2 kilo 

2,49  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 Bonus 1,5 kilo 2,49  Elstar  1,5 kilo 2,89 

Kiwi groen AH  Kilo 3,69  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 4,18 

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

Chiquita bananen BONUS 

vanaf maandag 

Kilo 1,29  Dole bananen   Kilo 0,99 

Mandarijnen  Kilo 2,99  Mandarijnen  Kilo 2,89 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit  500 gram 1,99  Druiven wit AANBIEDING  

2 voor €3,- 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,59 

Druiven rood BONUS 1+1 gratis 

vanaf maandag 

Pitloos verpakt 

500 gram 1,89  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 1,99  Galia meloen  Per stuk 1,98 

Aardbeien Hollandse 500 gram 3,49  Aardbeien Hollandse 500 gram 3,48 

Frambozen BONUS 140 gram 2,99  Frambozen AANBIEDING 

2 voor €3,50 

125 gram 2,65 

Blauwe bessen  150 gram 3,49  Blauwe bessen AANBIEDING 

2 voor €3,50 

125 gram 2,89 

Verse vijgen  160 gram 2,69  Verse vijgen   - 



 

ADN-studieclubdag 

 

 

Dinsdag 19 september organiseerde ADN de landelijke bij-

eenkomst van ADN Studieclub in Fruittuin Verbeek te Ol-

debroek. Voor de één was het even eerder de winkel uit of 

sluiten, anderen trokken er een hele studiedag voor uit.  

Ook wij, als vriend van ADN, waren hierbij aanwezig. 

Een middag en avond kon er veel kennis worden uitgewis-

seld. We hebben elkaar geïnspireerd met nieuwe en frisse 

ideeën. Ook was er de mogelijkheid om producten te proe-

ven en hebben we veel geleerd van professionals en na-

tuurlijk de vrienden van ADN. 

 

 

 

 

Een zonnige middag bij Fruittuin 

Verbeek was een prima ambian-

ce voor de groente-specialisten 

om elkaar bij te praten. Pro-

ducten van de Vrienden van ADN 

en het Inspiratie Foodcourt van 

Uitgekookt zorgden voor ideeën 

en de inwendige mens. Door 

workshops over cijfers en social 

media werden de ondernemers 

weer een stukje wijzer en door 

de lezing van Jan-Willem Grievink konden ze een blik in de toekomst werpen. Al met al een 

hele informatieve en geslaagde dag!


