
 

Blauw of rood?  

De komende week staat in het kader van de verkiezingen in de USA!  Een verbazingwek-

kend spektakel is dat daar.  

Wij zijn hier ook vaak bezig met verkiezingen. Eens in de zoveel tijd moet je heroverwegen 

of je op de goede partij stemt en dan hebben we het niet over de politiek. Maar dan heb-

ben wij het over merken, leveranciers, productielanden enz. De keuzes die je met ja beant-

woordt, die moeten dan wel vaak weer politiek verantwoord worden. Is het hier niet intern, 

dan is het wel aan u als klant. Want het werkt het beste als alle neuzen dezelfde kant op 

staan.  

Binnen de grotere productgroepen bestaat zelfs de mogelijkheid om meerdere partijen aan 

te bieden. Neem bijvoorbeeld de sinaasappelen, dan is één merk niet eens gewenst, maar 

zijn keuzemogelijkheden gewenst. Bij bananen gaat 80% van de aankopen naar ons huis-

merk, maar ook nog eens 20% naar het andere bekende merk. Bij zuurkool kun je kiezen uit 

een beperkt aantal partijen en daarin hebben we dan ook gekozen voor het voeren van een 

vast merk, er is geen tweede partij nodig. 

Zo blijven we altijd kijken en luisteren naar de wensen van u en de consument, maar we 

zullen ook altijd onze kennis inzetten om de in onze ogen beste partijen voor u te selecte-

ren. En ja, net als in de politiek is alles te bespreken, op te hemelen of af te kraken. We ver-

trouwen op uw loyale opstelling en bereidheid tot het sluiten van compromissen. Dan kun-

nen we samen een sterk blok vormen in deze moderne tijd vol goede kansen!  

 

Nieuw: 

Onze witlof teler geeft een vers waarschuwing af!  

Vanaf maandag ontvangen we de witlof van de nieuwe pennen. Dat betekent dat deze su-

per verse witlof een paar weken anders behandeld moet worden dan normaal. Het zit na-

melijk zo: Er zijn globaal gezien drie soorten witlof wortels, deze worden in het najaar ge-

oogst en bewaard. Onze teler start dan met het opzetten van het vroegste ras, (Ecrine) en 

werkt hiermee circa 4 weken, daarna wordt dat opgevolgd door het midden ras ( Topscore) 

en vanaf mei volgt het late ras ( Flexine).  

De waarschuwing geldt voor het eerste ras. Het produceert kwalitatief hoogwaardige wit-

lof, maar het eindproduct is gevoelig voor ethyleen schade en dat vertaalt zich in roodver-

kleuring. Het is daarom verstandig om uw witlof in de koeling niet bij ethyleen produceren-

de producten te zetten (denk aan appelen, bananen, tomaten, peterselie, enz.). Houdt ver-

der de voorraad kort, is het advies van de teler en geniet van de heerlijke smaak van deze 

“witlof van nieuwe pennen”.  Na vier weken gaan we al weer verder met het volgende ras, 

dan is deze waarschuwing weer uit de lucht!  

 

WEEKBERICHT 

Week 45 2016 

 
 Postuma AGF 

Spoorstraat 47 

8271 RG  IJsselmuiden 

  
T +31 (0)38 337 00 99 

E agfinfo@postuma.nl 
  

www.postuma.nl 

 

AGENDA 
 

20 december 

Kerstkoopavond bij  

Postuma AGF (zie  

pagina 4 voor meer 

informatie). 

 

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


Je bent nooit te oud om te leren 

 

Toen ik afgelopen maandag mijn zoon naar 

school bracht moest ik even slikken. Wat is 

het een tijd geleden dat ik zelf naar school 

ging. Er wordt van onze peuters en kleuters 

steeds meer verwacht. Er wordt gekeken naar 

leerdoelen en ontwikkelingen. Alles willen we 

weten en meten. Is het dan zo anders dan 

toen wij zelf naar school gingen? 

Natuurlijk niet, de manier waarop kan verschillen, maar we werden allemaal klaar ge-

stoomd voor de grote wereld. Als ik mijn zoon vraag wat hij later wil worden antwoordt 

hij stellig: hetzelfde als papa. Wel grappig om te horen. Je maakt jezelf druk over dat je 

laat thuis bent en je zoon wilt hetzelfde beroep doen als zijn papa. 

Zo ben je nooit te oud om te leren, maar hij moet natuurlijk nog veel leren. Ook ikzelf/

wij zijn niet te oud om te leren. Iedere dag krijg je weer te maken met nieuwe gebeurte-

nissen. Je ontmoet nieuwe mensen en bekende mensen gedragen zich anders dan nor-

maal.  

Ik heb geleerd om eerst na te denken voordat je iets zegt. Maar misschien is dit wel he-

lemaal verkeerd. Er zijn bijvoorbeeld verschillende leveranciers, klanten en collega’s die 

direct hun antwoord klaar hebben en vol passie alles vertellen. Wat is nu goed of fout? 

Belangrijk is dat je je eigen keuzes maakt en achter je woorden staat, vind ik persoonlijk.  

Kijk goed naar hoe andere mensen dingen doen, maar trek wel je eigen plan, hoe oud je 

ook bent. Afgelopen weekend zat ik met zoontje televisie te kijken en het enige wat je 

hoort is: dat wil ik ook, dat is cool, dat heeft mijn vriendje ook dus dat wil ik ook. Daarna 

hebben we rustig in een speelgoedboek gekeken en hebben we nog veel leukere dingen 

gezien. 

Bij ons op de groothandel is het precies hetzelfde. Je ziet overal leuke handel/merken, 

maar we kunnen niet alles op voorraad hebben. Onze verkopers, chauffeurs, loods me-

dewerkers, schoonmaaksters en andere collega’s hebben iedere dag weer nieuwe erva-

ringen waar je van kan leren. 

Veel succes de aankomende weken en we hopen jullie te ontmoeten op onze kerst-

koopavond. 

 

Overdenkertje 

Een domme vraag is een niet gestelde vraag.  
 

Omzetindex 

In de afgelopen week is de temperatuur al iets gezakt, maar deze daling zet door! Voor 

volgende week geen temperaturen meer in de dubbele cijfers, maar zelfs kans op lichte 

vorst s ’nachts. Wij zetten in op 90 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 4 november 2016  Datum  4 november 2016 

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

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

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

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,99 

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

Komkommer  Per stuk 0,63  Komkommer   Per stuk 0,59 

Courgette  Per stuk 0,55  Courgette   Per stuk 0,49 

Champignons   250 gram 0,86  Champignons   250 gram 0,79 

Sperziebonen  500 gram 1,69  Sperziebonen  AANBIEDING 500 gram 1,29 

Boerenkool Gesneden  300 gram 1,19  Boerenkool  Gesneden 300 gram 1,17 

Aardappelen Kruimig  

BONUS 1 + 1 gratis 

3 kilo 3,89  Aardappelen Kruimig  3 kilo 3,79 

Pompoen Biologisch  Per stuk 2,99  Pompoen  Biologisch Per stuk 2,99 

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

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,99  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,69 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,98 

Elstar  1,5 kilo 1,99  Elstar  1,5 kilo 1,79 

Kiwi groen AH  Kilo 3,29  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,30 

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

Mandarijnen  Kilo 1,99  Mandarijnen  Kilo 1,49 

Conference  Kilo 1,09  Conference AANBIEDING Kilo 0,99 

Druiven wit Pitloos 500 gram 2,69  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,19 

Druiven rood Pitloos 

 

500 gram 2,59  Druiven rood Pitloos verpakt 

AANBIEDING 

500 gram 1,99 

Ananas 

 

 

 

Per stuk 1,00 

 

 Ananas 

 

 

 

Per stuk 2,08 

Galia Meloen  Per stuk 2,29  Galia Meloen  Per stuk 1,99 





Appeltje voor de Dorst 
Vorige week hebben we het beloofd: foto’s van de hernieuwde winkel van Appeltje voor de Dorst. 
Dus bij deze! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUW!  
 
Vanaf heden kunnen wij u ook voorzien van geschilde en/of gestoofde peren.  
Van hoogwaardige kwaliteit om u heel wat werk uit handen te nemen!  
 
Besteltermijn: 
Maandag voor 7:30 uur besteld is vanaf woensdagochtend bij u. 
Donderdag voor 7:30 uur besteld is vanaf zaterdagochtend bij u. 
 
Hierbij een overzicht van de producten en prijzen. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

5 kg verpakt (t.h.t. 7 dagen) 
Prijs per 
kilo 

Gieser Wildeman heel met steel € 2,15 

Gieser Wildeman half € 2,20 

Gieser Wildeman parten € 2,20 

Gieser wildeman blokjes € 2,20 

Doyenne du Comice parten/blokjes € 2,90 

Doyenne du Comice heel met steel € 2,55 

Conference blokjes € 2,90 

  

Potten gestoofde peren/appels (t.h.t. ± 2 jaar) 
Prijs per 
pot 

Gestoofde Gieser Wildeman parten 370 gram x30 € 2,00 

Gestoofde Gieser Wildeman parten 580 gram x24 € 2,60 

Gestoofde Gieser Wildeman heel 720 gram x20 € 2,45 

Gestoofde Witte peren (Doyenne du Comice) parten 
370 gram x30 € 2,10 

Gestoofde Dijkmanszoet parten 370 gram x30 € 1,95 

Gestoofde Jonagold parten 300 gram x30 € 1,60 

Appelmoes 720 gram x20 (t.h.t. 31-12-18) € 1,20 

  

Emmers gestoofde peren  (t.h.t. 14 dagen) 
Prijs per 
emmer 

Emmer Gieser Wildeman heel met steel 3kg + sap € 16,00 

Emmer Gieser Wildeman parten 4kg + sap € 18,00 



 

Volop beschikbaar! 

 
De nieuwe Marlene®  appel-
variatiekaarten zijn beschikbaar 
en zullen bij uw volgende Mar-
lene® bestelling gratis worden 
meegeleverd. 
 
Op deze appel-variatiekaarten 
staan de onderscheidende ken-
merken van iedere Marle-
ne®  appel beschreven. Zoet, 
zuur, knapperig of sappig. 
De kaarten zijn zeer makkelijk 
te plaatsen in de Marlene® 
doos. 
 
Laat uw klant de verschillende variaties proeven, snijd een aantal  
appels in partjes met de meegeleverde appelsnijder. 
Zo vindt uw klant 1-2-3 altijd de lekkerste Marlene®  appel.  

 

Bestel de Marlene® appelen en pimp uw Marlene® presentatie in de winkel. 

 



 

Koppejan 

 

Al een aantal jaar hebben wij de noten van Koppejan in ons assortiment. Een mooie aan-

vulling in uw winkel. Koppejan Noten is een enthousiast familiebedrijf gespecialiseerd in 

noten, zuidvruchten, rijstcrackers en aanverwante artikelen. Zo leveren zij aan (groente) -

speciaalzaken, boerderijwinkels en horecabedrijven. Hun speerpunten zijn hoge kwaliteit, 

klantgericht, vernieuwend en flexibel. Zo hebben zij een eigen branderij, mengerij en ver-

pakkingsafdeling om de beste kwaliteit te kunnen garanderen. 

 

Om u nog meer mogelijkheden te bieden om de producten snel in huis te hebben, is het 

ons gelukt een korter besteltermijn te hanteren. De meest hardlopende artikelen hebben 

wij op voorraad staan. Heeft u specifieke wensen, bestelt u deze maandag voor 12:00 uur 

dan zijn de noten vanaf woensdagochtend leverbaar. Mocht u onverhoopt toch nog iets 

tekortkomen voor die week, kunt u alsnog donderdag voor 8:00 uur bestellen, dit heeft u 

dan zaterdagochtend in huis. 

 

Heeft u interesse in het volledige assortiment van Kop-

pejan, vraag u verkoper. Zij hebben een volledig assorti-

ment- en prijslijst beschikbaar. 

 

Mango, Passievrucht rotsjes 

Yoghurt Framboos ballen 

Yoghurt zwarte bes ballen 

Groentechips 


