
 

Week 52 

Kerst 2017 

Vrede op aarde! Dat wensen we u deze dagen toe.  

Misschien realiseert u zich dat nog niet, als u dit leest in alle hectiek van de dag, maar 
mocht u nog even kunnen genieten van de rust in deze twee vrije dagen, dan mis-
schien wel.  

Gevoelsmatig is bijna iedereen het jaar al aan het afsluiten en dat is niet heel gek, want 
met zoveel mensen die in deze periode van vakantie aan het genieten zijn, lijkt het best 
wel wat rustig. In elk geval is het anders dan normaal. Toch hebben we ook deze week 
een aantal leuke acties voor u en denken we dat u toch nog wel wat kunt betekenen in 
de markt van groente, fruit, salades, sapjes en wat al niet meer. Een mens moet im-
mers toch gezond eten en het volgende weekend staan de volgende activiteiten al 
weer op stapel in de vorm van “Oud en Nieuw”. Ook dan is gezellig samenzijn het 
motto en zal er het liefst gezond en lekker gegeten worden, maar voor nu wensen alle 
medewerkers van Postuma AGF u: ‘FIJNE KERSTDAGEN” toe!  
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Het beste antwoord op de vraag… 

De feestdagen zijn hot en de vragen die we ons het hele jaar afvragen zijn actueler dan ooit! Hoe bereik ik 

een nieuwe klant? Hoe laat ik mijn bestaande klanten net die euro extra besteden? Hoe zorg ik voor bele-

ving in de winkel? Kortom: hoe maak ik mijn zaak zó aantrekkelijk dat heel veel mensen graag hun verse 

aankopen bij mij willen doen en daar ook de tijd voor willen nemen? Allemaal heel herkenbaar voor ons als 

groente en fruit passionisten. Onlangs kwamen we een voorbeeld tegen waar wij ons allemaal onbewust 

schuldig aan maken denk ik. 

‘’In een winkel lagen twee dezelfde producten naast elkaar. Op een dag kwam er een mevrouw de winkel 

in en zag de twee producten naast elkaar hangen. Boven het ene product hing een bord biologisch van 

Nederlandse bodem voor een prijs van € 4.99 per kilo en bij het andere product stond alleen een prijskaart 

van € 2,50 per kilo. De dame in kwestie vroeg: ‘’welke van de twee is nu het beste en het lekkerste?’’. Hij 

antwoordde met een uitgebreide uitleg over het biologische product. Over het gewone product zij hij al-

leen maar dat het een prima product is.  De dame kocht vervolgens na de overtuigende uitleg voor het 

biologische product en liep schijnbaar tevreden de winkel weer uit.’’ 

Op het eerste gezicht denk je: ‘’niets mis mee toch?’’ De klant is weggegaan met een onderscheidend pro-

duct en zal zeker terugkomen. 

Waar je dan aan voorbij gaat is dat deze dame een speciaalzaak binnenliep. Daar werd ze geconfronteerd 

met de beste AGF. Het andere was ook prima, maar de biologische versie dat was nou eenmaal de beste. 

Kun je dat wel maken, als ondernemende specialist? Of je nu vis, vlees, groente of brood verkoopt. De da-

me in kwestie kocht weliswaar het beste en duurste, maar kon ze wel anders? Prima AGF koop je toch 

overal? Ze koos net voor de specialist, dus daar koop je niet zomaar een prima AGF product, waar je dan 

waarschijnlijk (gevoelsmatig) ook nog eens iets meer voor betaald? 

Ik hoop dat u snapt waar de schoen wringt. Je kunt het als specialist niet maken dat je mindere producten 

verkoopt. Wat kun je dan wel doen? Het toverwoord is niet beter of minder, maar anders. Anders geeft 

een keuze en maakt je speciaalzaak veelzijdiger. Een keuze is immers leuker, consumenten willen graag 

dingen proberen . 

Dus als groenteman/-vrouw in kwestie is het prima om de unieke eigenschappen uit te leggen, maar waak 

ervoor dat u uw goedkopere product niet degradeert tot een soort van 2e keus en daarmee ook uw eigen 

speciaalzaak onderuit haalt voor uw nieuwe klant. Uw gehele zaak bestaat alleen maar uit de beste pro-

ducten met heel veel verschillende eigenschappen, herkomsten, voedingswaardes, smaken en zo kunnen 

we nog heel lang doorgaan! 

 

Overdenkertje 

Alleen speciale producten verdienen een plekje in de speciaalzaak, waarom ga je er anders heen? 

 

Omzetindex 

Het kerstweekend staat in het teken van bewolkt en zacht weer, maar met een week waarin we twee da-

gen aan omzet mislopen kunnen we niet anders dan onze omzetindex op een laag pitje te zetten. Vandaar 

een magere 65 punten.  
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 22 december 2017  Datum 22 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 1,99  Bloemkool  Per stuk 1,99 

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

Broccoli  500 gram 1,29  Broccoli  500 gram 0,89 

Komkommer  Per stuk 0,99  Komkommer  Per stuk 0,85 

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

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

Paprika rood 2 voor € 0,99 Per stuk 0,99  Paprika rood  Per stuk 0,95 

Sperziebonen  500 gram 1,89  Sperziebonen  500 gram 1,79 

Bospeen  Per bos 1,39  Bospeen   Per bos 1,29 

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

Trostomaten 2 voor €2,- 5 stuks 1,99  Trostomaten  5 stuks 1,89 

Boerenkool  300 gram 1,19  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,69 

Perssinaasappelen Verpakt per net 

1+1 gratis 

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

Elstar BONUS 1,5 kilo 2,59  Elstar  1,5 kilo 2,89 

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

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

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

Mandarijnen 2 voor €3,00 

Vanaf woensdag 

Kilo 1,99  Mandarijnen AANBIEDING Kilo 1,79 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 

Vanaf  woensdag 

500 gram 2,99  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,29 

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

Mango 25% korting 1 stuk 1,49  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado BONUS 1 stuk 1,09  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas 25% korting Per stuk 1,46  Ananas  Per stuk 1,69 

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

Aardbeien Hollandse 250 gram 3,29  Aardbeien Hollandse 250 gram 3,25 

Frambozen  125 gram 2,49  Frambozen  125 gram 1,83 

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



"Volgend jaar Kerst in het nieuwe pand" 

Postuma krijgt groen licht voor nieuwbouw 

Een langgekoesterde wens van Postuma AGF gaat in vervulling. Afgelopen woensdag ont-
vingen wij van de gemeente het goede nieuws dat de Raad van State goedkeuring geeft om 
het nieuwe industrieterrein aan te leggen. Samen met bouwbedrijf Aan de Stegge Twello 
werken we ernaar toe om in week 13 van 2018 de eerste paal te gaan slaan om zo een 
feestje te kunnen bouwen eind 2018. Volgend jaar Kerst willen we draaien in ons nieuwe 
pand 

Hoewel de nieuwbouw vergunningstechnisch nogal wat voeten in aarde had, hebben wij 
een sterke voorkeur om ons op het nabijgelegen industrieterrein te vestigen. Met het oog 
op personeel en het achterliggende tuinbouwgebied is het voor ons zeer belangrijk om op 
deze locatie te mogen bouwen. Wij zijn daarom erg blij dat we deze uitbreiding kunnen rea-
liseren in IJsselmuiden en kunnen 
werken aan de toekomst met onze 
medewerkers, klanten en leveran-
ciers. Sinds drie jaar hebben we lan-
delijke dekking en IJsselmuiden ligt 
vrij centraal om Nederland te be-
voorraden. Wij denken nog met 
zo'n 60% te kunnen groeien en daar 
hebben wij ons nieuwe pand hele-
maal op ingericht.  

Het nieuwe pand heeft een totale 
oppervlakte van 10.000 m2, met uitbreidingsmogelijkheden voor nog eens 5.000 m2. Het 
pand telt zes grote voorraadcellen, een warme cel en enkele bananencellen en een ruimte 
voor aardappelopslag. Daarnaast zijn er 5 laaddocks voor de inkomende goederen en nog 
eens 20 voor de uitgaande stromen. 

Wij starten de nieuwbouw samen met onze partners Driepak Verpakkingen en maaltijden-
producent Uitgekookt! Wij werken 
al lang samen en willen in de 
nieuwbouw, ieder in een apart 
pand, een gezamenlijk plein conti-
nueren voor de detaillisten. Op de 
huidige locatie is het echt behelpen 
en werken we met man en macht 
om alle handel op tijd te laten ver-
trekken. In de nieuwbouw kiezen 
we voor een optimale routing, 
waarbij we ook op de toekomst 
voorbereid zijn. 












