
 

Week 1 

2018! 

Voor velen is de jaarwisseling een moment van stilstaan bij het afgelopen jaar en dan 
overwegen met welke kennis en energie het nieuwe jaar betreden zal gaan worden.  

Dat is een gave, gebruik de kennis uit het verleden en pas dit toe om uw richting voor 
de toekomst te bepalen. We noemen het ook wel vakmanschap als het gaat over pro-
ducten en organisatietalent als het om uw bedrijfscultuur gaat. Ook privé maken we 
allemaal het één en ander mee en dan wordt het levenswijsheid.  

Hoe het ook mag heten, we wensen u, namens alle medewerkers van Postuma AGF, 
naast gezondheid en geluk heel veel wijsheid voor het nieuwe jaar! 
 

Tommies snoepgroente 

U heeft gister een intekenformulier gehad voor de actie met Tommies snoepgroente. 
Een leuke actie en als iedereen weer naar school en het werk toe gaat een mooi thema 
voor een weekendactie. In samenwerking met onze leverancier van de Tommiepro-
ducten bieden wij u het volgende aan: Bestel 1 colli aan Tommieproducten en ontvang 
geheel gratis 5 leuke tomtromhouders en 5 snackboxen! Profiteer van het aanbod en 
maak er wat leuks van. Denk er aan, reageren kan tot uiterlijk 2 januari. 
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Afsluiting van het jaar 

 

Wat gaan we doen in 2018? Een vraag die iedereen zichzelf stelt. Het is natuurlijk logisch 

dat je wilt weten wat je gaat doen en hoe hoog je de lat legt. Je kunt niet alles van tevo-

ren weten, maar je moet wel zelf een bepaalde richting kiezen. 

We hebben de Kerstdagen weer achter ons gelaten. Voor ons is de verkoop mooi ver-

spreid dit jaar en afgelopen week hebben we een leuke en drukke kerstverkoop gehad. 

Zo in de laatste week van het jaar is het tijd om te evalueren en vooruit te kijken. 

De vraag is altijd weer, wat verwachten we aan nieuwe klanten? Belangrijk is ook, hoe 

houden we onze bestaande klanten tevreden? 

We zijn erg tevreden over 2017 en hopen dat jullie dit ook zijn. Voor het aankomend jaar 

zijn we weer druk bezig om leuke acties te ontwikkelen. Natuurlijk verheugen we ons op 

onze nieuwbouwplannen waar we groenlicht op hebben gekregen. 

Dit zijn allemaal mooie vooruitzichten. Toch zijn er ook minder leuke zaken waar je over 

na moet denken. Met name op personeelsgebied moet je steeds meer na gaan denken 

op welke manier en voor hoelang je mensen in dienst neemt. Dit geldt natuurlijk ook 

voor jullie in de winkel. 

Er zijn natuurlijk veel meer kansen en bedreigingen. Met name het stukje opvolging is 

een belangrijk punt. Wij zagen het afgelopen jaar steeds meer locaties vrijkomen van be-

staande en nieuw te openen speciaalzaken. Wij zien dit als een grote uitdaging en hopen 

hier samen met jullie, stappen in te kunnen maken in 2018.  

Als ik afgelopen jaar terugkijk, zie, hoor en voel ik dat we dit jaar stappen hebben gezet. 

Maar hoe is het over 5 jaar? Er zijn veel vakmannen die stoppen of minder willen wer-

ken. Hoe pakken we dit aan? 

Er lopen via diverse kanalen verschillende projecten. In de media wordt de laatste tijd 

positief gesproken over de speciaalzaak, maar zonder de juiste mensen kan geen zaak 

bestaan. 

Uw verkoper en onze buitendienst willen graag met u meedenken.  

Overdenkertje  
Regeren is vooruitzien. 
 
Omzetindex 

Vandaag zijn de laatste winterse stuiptrekjes van het jaar met vanmiddag en vanavond 
zelfs natte sneeuw. Wij zetten in op 85 punten.  
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 29 december 2017  Datum 29 december 2017 

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

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/

KILO 

PRIJS 

Bloemkool  Per stuk 1,89  Bloemkool  Per stuk 1,89 

Witlof  4 stuks 1,49  Witlof  3 stuks 1,19 

Broccoli  500 gram 1,29  Broccoli  500 gram 1,29 

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

Courgette  Per stuk 0,89  Courgette  Per stuk 0,89 

Aubergine  Per stuk 1,29  Aubergine  Per stuk 1,28 

Paprika rood  Per stuk 0,95  Paprika rood  Per stuk 0,95 

Sperziebonen  500 gram 1,89  Sperziebonen  500 gram 1,85 

Bospeen BONUS 

vanaf dinsdag 

Per bos 1,00  Bospeen   Per bos 1,39 

Sla  Per stuk 0,99  Sla   Per stuk 0,95 

Trostomaten  5 stuks 1,99  Trostomaten  5 stuks 1,98 

Boerenkool 2e gratis 

vanaf dinsdag 

300 gram 1,19  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,59 

Perssinaasappelen Verpakt per net 

2 voor €3,50 

vanaf dinsdag 

2 kilo 2,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 1,99 

Elstar  1,5 kilo 3,19  Elstar  1,5 kilo 3,19 

Kiwi groen AH  Kilo 3,59  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,58 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,99  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 5,38 

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

Mandarijnen 2 voor €3,00 Kilo 1,99  Mandarijnen  Kilo 1,69 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,99  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,65 

Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,99  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,79 

Mango 2e gratis 1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado BONUS 

Vanaf dinsdag 

1 stuk 1,00  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas  Per stuk 1,95  Ananas  Per stuk 1,89 

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

Aardbeien Hollandse 250 gram 3,29  Aardbeien Hollandse 250 gram 2,79 

Frambozen  125 gram 2,49  Frambozen  125 gram 2,39 

Blauwe bessen  150 gram 3,09  Blauwe bessen  125 gram 2,48 


