
 

Na de Sint 

Nog twee normale weken te gaan dit jaar en twee bijzondere (de week voor en de week van de 
kerstdagen). Iedereen werkt nog gewoon, gaat naar school en daarom moeten we deze twee we-
ken nog even “normaal” doen voor zover dat mogelijk is. Dat kunt u bereiken door met name de 
basisproducten onder de aandacht te brengen waar de consument bijna niet omheen kan. U weet 
dan zelf wel welke producten wij bedoelen. Daarnaast kunt u de belangstelling voor de 
“kerstproducten” aanwakkeren door steeds iets te laten zien en/of te laten proeven. Het is een spel 
en dat spel speelt iedere ondernemer op zijn eigen manier. Maar u moet er wel over nadenken, 
want het gebeurt allemaal niet vanzelf. Succes deze week!  
 
Marlene! 
Marlene is het topmerk van de VOG-groep, de grootste coöperatie in 
hardfruit in Italië.  
We voeren het hele assortiment appelen dat onder dit merk vermarkt 
wordt en ze worden met regelmaat rechtstreeks uit Italië bij ons aangele-
verd. Twee jaar geleden hebben wij daar een bezoek gebracht met een 
grote groep klanten en we hebben met eigen ogen mogen zien hoe pro-
fessioneel deze organisatie werkt.  

Tijdens dit bezoek kregen we een appel te proeven, die nog niet op de markt was. Er stonden 
slechts een paar bomen om te kijken of dit nieuwe ras een succes zou kunnen worden in de toe-
komst. Wij trokken toen al de conclusie dat we heel goede mogelijkheden zien voor deze, in Japan 
ontwikkelde, appel! 

Deze week kregen we de eerste bij ons thuis van dit nieuwe exclusieve ras. En wij concluderen dat 
dit een topper kan gaan worden in de toekomst. Deze gele appel, met de hardheid van een Fuji en 
een fantastische smaak heet officieel de Shinano, maar zal vermarkt worden met de merknaam Yel-
lo. 

De productie is nu nog klein, deze en de komende drie weken zal de appel beperkt beschikbaar zijn. 
Het is een feestje om deze appel in uw winkel te hebben en de consument kennis te laten maken 
met de nieuwste ontwikkelingen op appelgebied. Daar bent u immers specialist voor!  
Het gaat nu (nog) niet om de verkoop van de appel, maar toon ze, laat ze proeven (vergelijk ze ook 
met andere appelen met dezelfde kleur) en toon u zelf een koploper in AGF-gebied.  
 

Cibel!  
De komende week zullen we naast de boomgerijpte clementines met 
blad ook zonder blad in 10 kilo kisten binnenkrijgen. Het principe blijft 
gelijk, ze worden niet “gestookt” en alleen die plantage wordt geplukt 
die er klaar voor is.   

Ook navelina’s van Cibel zullen er op korte termijn bij komen. Ook hier is hetzelfde principe geldig, 
boomgerijpt en top kwaliteit. Deze pakken ze bij Cibel in 10 kilo dozen, de eerste monster dozen 
hebben we gezien, prachthandel! Deze zijn zonder blad, omdat dat voor navelina’s niet zo goed 
werkt met blad. Wat voor Cibel bovenaan blijft staan: smaak en boomgerijpt fruit!  
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Decembermaand is actie! 
 
Je hoeft de krant maar open te slaan, Facebook te 
openen of een ander medium te bekijken en je 
leest: actie. Bij de ene winkel krijg je korting en in 
de speelgoedwinkels is het te hopen dat je het ge-
wenste speelgoed nog wel kan krijgen. 
 
Veel handelsverenigingen zijn nu extra actief met 
Sinterklaasfeesten, Kerstmarkten, Decemberzegels 
en andere leuke acties. Veel specialisten doen 
mee met proeverijen en promoten hun (kerst)
producten. 
Het is natuurlijk helemaal super dat je overal po-
sitieve geluiden hoort. Toch is het niet al te ge-
makkelijk in onze handel in deze periode. Door 
het koude weer kun je soms geen handel buiten 
presenteren en als het glad is blijven de klanten 
liever thuis. 
Aan de andere kant is dit het moment om je te onderscheiden met de lekkerste sinaasap-
pelen, sappige mandarijnen, een ouderwets lekker stamppotje en andere winterpro-
ducten.  
 
Wat nu doen? 
Dit is een vraag die we regelmatig te horen krijgen. Het is nu moeilijker om extra omzet 
te maken. Wij willen natuurlijk graag verkopen en denken graag met u mee. Afgelopen 
week zagen we actiefoto’s van een klant die volop in de bloemkolen zat. Gewoon lekker 
actie maken. Andere klanten zitten volop in de bospaddenstoelensoep, verse maaltijden 
of fruitsalades.  
 
Vergeet ook vooral niet uw citrus volop te laten proeven in  deze tijd, want het is het sei-
zoen voor mandarijnen en navelsinaasappelen en proeven kunnen ze alleen bij u! Dan 
weet de consument zeker dat ze geen kat in de zak kopen, maar met kwaliteit naar bui-
ten lopen!  
 
Er is één ding zeker en dat is dat vers, gezond en smakelijk eten op menig verlanglijstje 
staat. 
Wij zullen u de komende dagen en weken blijven inspireren en denken ook graag met u 
mee! 
 
Overdenkertje 

Zie actie niet als een reactie. 

 

Omzetindex 

Begin volgende week komt er weer wat kouder winterweer aan. Overdag vrij veel zon en 

in de nacht lichte tot matige vorst. In de loop van de week weer wat meer bewolking en 

wat minder koud. Wij zetten in op 90 punten.  

 

Ook Frans van de Polder heeft weer iets 

leuks bedacht om de klanten zijn winkel in 

te trekken.  



 

 

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 2 december 2016  Datum  2 december 2016 

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

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

Bloemkool  Per stuk 2,39  Bloemkool  Per stuk 2,39 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 1,09 

Broccoli  500 gram 1,09  Broccoli  500 gram 0,83 

Komkommer  Per stuk 0,89  Komkommer   Per stuk 0,89 

Courgette  Per stuk 0,76  Courgette   Per stuk 0,69 

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

Sperziebonen  500 gram 1,79  Sperziebonen  AANBIEDING 500 gram 1,29 

Boerenkool Gesneden  

BONUS 1+1 gratis 

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

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

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

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

Kiwi groen AH  Kilo 3,29  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,18 

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

Mandarijnen BONUS 1+1 gratis Kilo 1,99  Mandarijnen AANBIEDING Kilo 0,99 

Conference  Kilo 1,09  Conference AANBIEDING Kilo 0,99 

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

 

500 gram 2,49 

Druiven rood Pitloos 

 

500 gram 2,99  Druiven rood Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,79 

Ananas 

 

 

 

Per stuk 2,19 

 

 Ananas 

 

 

 

Per stuk 2,08 

Galia Meloen  Per stuk 2,19  Galia Meloen  Per stuk 1,99 





               Nu te bestellen 

 

Houdt u ook een kerstkoopavond in uw winkel? Dan kunt u nu de onderstaande poster op A2 formaat gratis 

bij ons bestellen. Stuur even een mailtje naar lotte.huurenkamp@postuma.nl voor 5 december als u de pos-

ter wenst te ontvangen.  





       Exoot van de Maand 

Voor de maand december is er weer een 

nieuwe Exoot van de Maand en wel een die 

heel goed bij de feestdagen past: de Caram-

bola! De Carambola is fris en lichtzoet van 

smaak. Snijd de vrucht in de breedte om een 

mooie stervorm te krijgen. De vrucht doet 

het goed als decoratie bij bijvoorbeeld des-

serts of cocktails. Maar ook in gerechten of salades smaakt de Carambola heerlijk.  

De Carambola komt van nature voor in Zuid-

oost-Azië en wordt wereldwijd in de (sub) tro-

pen geteeld. De Carambola’s van Nature Pride 

komen het hele jaar rond uit Maleisië.  De Ca-

rambola groeit aan een boom met een korte 

stam en uitgespreide takken.  

Carambola’s worden geoogst als ze een ge-

wicht tussen de 95 en 120 gram hebben. 

Daarna worden ze in het pakhuis schoonge-

maakt en gesorteerd op kwaliteit en 

grootte. Vervolgens worden ze verpakt en naar Nederland vervoerd.  



 

Te koop aangeboden: Ananassnijder 

 

Wegens overcompleet aangeboden door het 
Vitamientje in IJsselmuiden. 

RVS ananassnijder waarmee in één beweging 
een ananas van schil en pit ontdaan kan wor-
den. 
In nette staat aan u geleverd. 

Voor meer informatie mail naar: har-
men@vitamientje.nl.  

Te koop aangeboden: stellingen 
 
Verschillende stellingen te 
koop aangeboden door Wes-
terbeek in Meppel.  
 
De stellingen op de bovenste 
foto hebben een afmeting van 
1,2 bij 1,2 meter.  
 
De stelling op de onderste foto 
heeft een afmeting van 1,6 bij 
1,6 meter. Tegen elk aanneme-
lijk bod.  
 
Voor meer informatie bel naar: 
0522-241776.  

 

 

 

Gezocht: bedrijfsleider 

Voor een van onze relaties zijn we op zoek naar een bedrijfsleider voor een groentewinkel 

in de omgeving van Zandvoort. Mocht u hierover meer informatie willen of hier interesse 

in hebben dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar: 

lotte.huurenkamp@postuma.nl of te bellen naar 06-45815426.  

mailto:harmen@vitamientje.nl
mailto:harmen@vitamientje.nl

