
 

 

Week 8 
 
Voorjaarsvakantie  
De komende week weer eens een ingewikkelde situatie. Het noorden van het land 
heeft voorjaarsvakantie en in het zuiden van het land begint de Carnaval al te kriebe-
len, met als eindresultaat een heel weekend feest met aansluitend ook een week va-
kantie. Hoe je die vakantie noemt maakt niet uit, het komt erop neer dat het nationale 
consumptiepatroon de komende weken weer op de kop staat.  

U weet zelf als geen ander hoe u in deze situatie met deze gegevens om moet gaan. Als 
je je voorbereidt op de 
vakantie of feesten in uw 
woonplaats, dan is het 
beste resultaat te beha-
len.  

Dat betekent: aanbiedin-
gen en het assortiment 
aanpassen, wel of niet 
mee feesten en uw perso-
nele bezetting reguleren. 
Op die manier zijn resulta-
ten positief of negatief te 
beïnvloeden.  

Succes deze week! 
 
Parijs! 
Een grote groep klanten gaat maandag met ons op reis naar o.a. Rungis, de groothan-
delsmarkt van Parijs.  
Het wordt me toch een bijzondere ervaring als ik het programma zo bekijk, erg leuk!  
U weet toch wel dat er nog een wachtlijst is voor een tweede reis? Kunt u deze keer 
niet mee, dan kunt u op deze lijst geplaatst worden. Dan hoort u binnenkort of er vol-
doende animo is voor een tweede reis en wanneer deze dan plaatsvindt.   
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Liefde voor het vak 

Wij laten deze week, met veel aandacht voor Valentijns lief-

des, weer achter ons. Wij proberen met verschillende pro-

ducten hier aandacht aan te besteden. Het is gewoon leuk 

om te zien dat iedereen probeert fun op de winkelvloer te 

brengen. En laten we eerlijk zijn, het is toch hartstikke mooi 

als er iemand aan je denkt. De extra omzetten, zoals in de 

parfum- en bloemenbranche zijn bij ons niet realiseerbaar 

maar de fun en liefde in de AGF spat er wel vanaf. 

Zoals een bakker met liefde zijn brood bakt, zo zijn onze tuinders/kwekers bezig met hun pro-

duct. Het verzorgen, oogsten en bijvoorbeeld verpakken van AGF is een vak dat met liefde en 

aandacht moet gebeuren. 

Bij ons in de loods moeten we de producten ook met liefde en respect behandelen. Het doet 

pijn als je ziet dat iemand een kistje laat zakken bovenop de appelen. De appelen krijgen een 

kneusplekje en worden dus niet met respect behandeld. Het is goed om te weten dat je met 

een mooi product werkt. Er wordt door diverse mensen liefde in gestoken en dat zie en dat 

proef je.  

Bij de specialisten is er ook veel liefde voor het product. Wat is er mooier dan in een winkel 

binnen te stappen waar de liefde en de passie voor het product te voelen zijn. Lekkere sala-

des die met liefde gemaakt zijn en die er gewoon uitzien om op te eten. 

Aankomende week gaan we met een aantal van u naar Rungis om te kijken en te leren van 

producten die een aanvulling kunnen zijn voor ons en bij u in de winkel. Je ziet daar allemaal 

specialisten die met veel liefde hun producten verkopen en laten proeven.  

Onze zuiderburen hebben ongelooflijk veel liefde voor hun producten. Ze geven gemakkelijk 

hoge prijzen voor extreem lekkere producten. Dit is natuurlijk niet voor iedereen realiseer-

baar, maar wij merken dat dit wel een trend is. 

Met onze Vol Smaak producten proberen wij de liefde voor het product extra te benadruk-

ken. Er zijn natuurlijk nog veel meer lekkere en met liefde geteelde producten. Helemaal met 

het voorjaar in het verschiet is het weer een feest om met zulke mooie producten te werken.  
 

Overdenkertje 

Geef de liefde voor het product door aan uw klant en uw hebt goud in de hand. 
 

Omzetindex 

Het warme weer houdt nog even aan de komende week. De temperatuur overdag blijft rond 

de 10 graden schommelen en ook ‘s nachts blijft het zacht. De kans op neerslag neemt toe en 

ook is er kans op zware wind. Ook in Parijs zacht en droog weer! 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 17 februari 2017  Datum  17 februari 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 1,79  Bloemkool  Per stuk 2,29 

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

Broccoli  500 gram 1,89  Broccoli AANBIEDING  500 gram 0,89 

Komkommer BONUS 

2 voor 1,59 

Per stuk 1,09  Komkommer   Per stuk 0,99 

Courgette  Per stuk 1,59  Courgette   Per stuk 1,55 

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

Sperziebonen  500 gram 2,49  Sperziebonen   500 gram 1,99 

Boerenkool Gesneden 300 gram 1,79  Boerenkool Gesneden 

AANBIEDING  

2de halve prijs 

300 gram 1,49 

Aardappelen Kruimig  

BONUS  

30% korting 

3 kilo 2,72  Aardappelen Kruimig  

 

3 kilo 3,49 

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 2,59  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,59 

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

Elstar  

 

1,5 kilo 2,29  Elstar  1,5 kilo 1,79 

Kiwi groen AH  Kilo 2,96  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,50 

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

Mandarijnen  Kilo 2,39  Mandarijnen  Kilo 2,39 

Conference  Kilo 1,35  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 

BONUS  

25% korting 

500 gram 1,72  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,99 

Druiven rood Pitloos verpakt 

BONUS 

25% korting 

500 gram 2,24  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,79 

Mango BONUS  

2 voor 2,50 

1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,97 

Ananas 

 

 

 

Per stuk 2,19 

 

 Ananas 

 

 Per stuk 1,99 

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



             Mededeling 

Op zaterdag 18 februari hebben wij ons vijfjarig bedrijfsuitje voor alle medewerkers van Pos-

tuma. Wij zullen daarom deze zaterdag op de verkoop eenmalig telefonisch bereikbaar zijn 

tot 12:00 uur. Wij vragen u dus uw bestelling graag voor 12:00 uur te plaatsen. Hartelijk 

dank voor uw medewerking!  

 

            Gezocht 
 
Jan Antonissen is op zoek naar 1 of 2 marktparasols. De parasols moeten een afmeting van 4 
meter bij 2 meter of 3 meter bij 2 meter hebben. Heeft iemand deze te koop of weet u ie-
mand die deze te koop heeft, neem dan contact op met Jan door te bellen naar: 06-
36430894.  

           Even voorstellen 

Op een handjevol klanten na die ‘kind aan huis zijn’ bij ons, kennen velen van u de naam 
Teun niet. Teun is onze schoonmaker, hij zorgt er-
voor dat onze loods netjes is, de containers ge-
leegd worden en daarnaast vangt hij de Spaanse 
chauffeurs ook nog op met een glimlach, bak koffie 
en een koek. Teun is altijd vriendelijk en zegt tegen 
iedereen goedemorgen. Daarbij neemt Teun zijn 
werk zeer serieus en is hij erg betrokken. Teun 
maakt het door zijn werk voor anderen mogelijk 
om hun werk weer goed te doen. Daarmee is hij 
zogezegd een van de stille krachten die onze motor 
draaiende houdt. Binnenkort komt Teun vast bij 
ons in dienst en via deze weg willen wij hem com-
plimenteren met zijn goede werk en inzet en we 
hopen dat hij nog vele jaren met veel plezier bij 
ons mag werken. 


