
 

Week 49 

De Sint voorbij… 

Natuurlijk is het onderwerp de 
komende dagen Sinterklaas, 
maar dat is zo weer voorbij. Dan 
begint de opbouw naar het 
Kerstfeest en Oud en Nieuw. 
Vaak zie je in deze periode dat 
er in het algemeen hoge ver-
wachtingen leven, die zeker niet 
direct waargemaakt kunnen 
worden. Dat gebeurt meestal  
pas in de laatste week voor 
Kerst en dit jaar vallen deze dagen (voor onze consument) erg gunstig, gewoon lekker 
een volle week voor deze bijzondere dagen. Wat wel moet gebeuren is uw planning 
qua personeel, foldertjes, bestellijsten, recepten en wat al niet meer. Het is van belang 
om daar op tijd over na te denken en in te plannen. Als de kerstdrukte eenmaal begint, 
ben je te laat wanneer je deze dingen niet op orde hebt. Wij wensen u veel wijsheid in 
het plannen en u weet het, heeft u vragen of kunnen we u helpen, we doen het graag! 

 

Groente uit Spanje! 
Alle groentesoorten uit Spanje zijn weer beschikbaar. Aan het eind van de komende 
week komt spinazie er ook nog bij. Dan zijn er geen gebreken meer in het assortiment.  
Op dit moment is de productie op orde en als er geen rare dingen met het weer gebeu-
ren zien de prognoses er uitstekend uit.  

Het weer is wel een dingetje aan het worden. De klimatologische ontwikkelingen zor-
gen voor lichte verschuivingen. Dit gebeurt op zo’n manier dat als het zo doorgaat, 
sommige producten in Spanje veel minder geteeld gaan worden en bijvoorbeeld in Ma-
rokko veel meer. Dit komt doordat in Marokko een stabielere, betere en goedkopere 
teelt gehandhaafd kan worden. Dit geldt voor nu en voor in de toekomst. Eén van die 
producten waarmee dit aan de orde is zijn de losse tomaten. Misschien heeft nog niet 
iedereen het in de gaten, maar het aanbod van dit specifieke product daalt behoorlijk 
in Spanje en stijgt in Marokko. Toeval of fictie? We gaan het zien de komende jaren. 
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Lekkerrrrr…… 

Dit is toch ons bestaansrecht. Lekkere gezonde producten. Afgelopen weekend sprak ik 
met diverse mensen die aangaven dat, wij als specialisten, zulke lekkere producten heb-
ben. Het hele jaar rond lekkere mandarijnen (mijn opa snapt er niets van), lekkere to-
maatjes en onze lekkere bananen. Nu in het seizoen een lekkere bospaddenstoelensoep, 
een knetterharde Elstar of een smaakvolle kaki.  

Afgelopen week was ik in een vestiging van een restaurantketen. Je zag het thema 
‘lekker’ hier volledig belicht. Een speciaal kopje koffie of thee, huisgemaakte koekjes, de 
heerlijkste broodjes en soepen. Sommige hamburgerketens hebben het zelfs over hun 
kaasplankjes. Ik vraag me wel af of dit nou zo lekker is. Het verhaal wat u vertelt moet 
natuurlijk wel kloppen. 

Als de zoetste mandarijnen zuur zijn 
dan hebben we wel een probleem. 
Wanneer deze mandarijnen de lek-
kerste zijn op dit moment, communi-
ceer dit dan eerlijk. Een klant ver-
trouwt op onze kennis en als we din-
gen beloven die we niet waar kunnen 
maken zijn we verkeerd bezig. Met 
posters en Volsmaak flyers proberen 
we jullie te ondersteunen om de lek-
kerste dingen van het seizoen te pro-
moten.  

Als ik op zaterdag kaas ga halen op 
de markt dan word ik enthousiast 
gemaakt door de ondernemer in de kraam. Wilt u een plakje proeven? Wilt u verder nog 
iets lekkers? Prachtig toch, die mensen die zo met hun vak bezig zijn. U heeft de lekker-
ste producten in huis waar je onbeperkt van kunt genieten. 

 

Overdenkertje  
Eerlijk is heerlijk. 

 
Omzetindex 

Er is maar weinig zon te zien. Het weekend verloopt bewolkt en op beide dagen valt er 
regen. In de nieuwe week zijn de winterse trekjes verdwenen en is er weer sprake van 
herfstweer. Hierdoor zal de verkoop niet gestimuleerd worden, maar veel mensen vieren  
Sinterklaas dit weekend en probeer hiermee uw voordeel te doen! Vandaar een 95 pun-
ten. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.stedelijk.nl%2Fassets%2FA%252036232.jpg%3Fw%3D740%26h%3D740%26mode%3Dmax%26404%3Dbackup&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stedelijk.nl%2Fkunstwerk%2F1705-kaasmarkt-van-alkmaar&docid=rL0pZGQtyG4omM&tbnid=cXgKz
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 1 december 2017  Datum 1  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 1,69  Bloemkool  Per stuk 1,55 

Witlof  4 stuks 1,49  Witlof  3 stuks 1,09 

Broccoli  500 gram 1,49  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer  Per stuk 1,09  Komkommer  Per stuk 0,85 

Courgette  Per stuk 0,99  Courgette  Per stuk 0,85 

Aubergine  Per stuk 0,99  Aubergine  Per stuk 0,95 

Paprika rood 2e gratis 

Vanaf maandag 

Per stuk 0,89  Paprika rood  Per stuk 0,89 

Sperziebonen  500 gram 1,79  Sperziebonen  500 gram 1,64 

Bospeen BONUS 

Vanaf maandag 

Per bos 1,19  Bospeen   Per bos 1,45 

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

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

Boerenkool 2e Gratis 

Vanaf maandag 

300 gram 1,09  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 

2 voor €3,50 

Vanaf maandag 

2 kilo 2,79  Handsinaasappe-

len 

Verpakt per net  2 kilo 2,75 

Perssinaasappelen Verpakt per net 

2 voor 3,50 

Vanaf maandag 

2 kilo 2,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,59 

Elstar  1,5 kilo 3,29  Elstar  1,5 kilo 2,89 

Kiwi groen AH  Kilo 3,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,70 

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

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

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

2 voor €2,50 

Kilo 1,99 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,49  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,49 

Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,99  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,69 

Mango  1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado 25% korting 1 stuk 2,09  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas  Per stuk 2,19  Ananas  Per stuk 1,99 

Galia meloen  Per stuk 2,19  Galia meloen  Per stuk 1,98 

Aardbeien Hollandse 250 gram 3,19  Aardbeien Hollandse 250 gram 3,18 

Frambozen BONUS 125 gram 1,99  Frambozen  125 gram 2,49 

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



Ter overname: 

Moderne zeer goed lopende AGF-specialist regio Den Haag. 
Omringd in een sterk centrum door diverse andere specialisten. Mooie locatie met gratis 
parkeergelegenheid. Modern interieur, optioneel is een inwerkperiode. Bij interesse kunt u 
mailen naar gonnie.doff@postuma.nl 

Oproep! 

Groentewinkel Van Dijk is op zoek naar een oude foto in hoge resolutie van de oudhollandse 
groenteboer die hij wil gebruiken op de achterwand in zijn winkel. Afmeting is 631 x 237 cm. 
Mocht u iets soortgelijks hebben als hieronder is afgebeeld en wilt u deze delen? Wij ont-
vangen ze graag via  
gonnie.doff@postuma.nl.  
Alvast vriendelijk dank! 

  

Wissel in de verkoop 

Vorige week vrijdag namen 
wij afscheid binnen ons ver-
koopteam van Nathan Rom-
mens. Nathan bedankt voor 
je inzet en veel succes bij je 
nieuwe werkgever. Tevens 
verwelkomen wij twee nieu-
we toppers! Jurre Heldoorn 
en Harret Fix! Jurre en Har-
ret, welkom in ons team! 

 

http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO0effpubXAhXIoqQKHXPfDm4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eindhoven-in-beeld.nl%2Fpicture%2Fshow%2F7412&psig=AOvVaw2nlHppqUWkWLG6OlesKnKD&ust=1512131447854165
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7t7CypubXAhUFqaQKHVdCDj8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frammelaars2.blogspot.com%2F2015%2F08%2Fde-groenteman.html&psig=AOvVaw19wFGu0KR8YbrXsH19aghM&ust=151213135235630

