Daar is ‘ie dan!
De eerste nieuwsbrief van De Almershof. En wat

Zo hoop ik dat wij u ook in het nieuwe jaar zo

is nu een beter tijdstip voor deze primeur dan

goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Welnu,

tijdens de jaarwisseling. In deze brief maak ik

wat kunt u concreet van ons verwachten in

graag even persoonlijk van de gelegenheid ge-

2019?

bruik om u te laten weten wat u in 2019 van De
Almershof kunt verwachten. Het lijkt een veelbelovend jaar te worden! Eerst wil ik graag nog
even terug kijken op het afgelopen jaar, want
wat is er veel gebeurd.

Allereerst blijven we onze missie onderstrepen
en verandert er niets aan onze kernwaarde: Het
leveren van verse, biologische producten uit de
regio. Ten tweede hebben wij niet als hoofddoel
om zo snel mogelijk te groeien, maar hopen wij

2018 was het jaar waarin De Almershof echt ge-

in 2019 wel meer mensen te laten inzien dat het

stalte heeft gekregen. Het was een jaar van

mogelijk is om gezond en milieubewust eten

groei met de uitbreiding van het assortiment en

gemakkelijk en betaalbaar te maken.

de introductie van streekpakketten. Het was
ook een jaar van bloei met de gloednieuwe
website en verbeterde bezorging. Dit hadden
we niet gekund zonder al die mensen die in
onze waarden geloven: van familie en vrienden
tot de leveranciers en partners van De Almershof.

Ten derde zullen we meer nadruk leggen op
onze service aan u, onze klant, door de website
gebruiksvriendelijker te maken en recepten toe
te voegen aan de streekpakketten. Zo kunt u
nog gemakkelijker verse producten bestellen
en bereiden. Via de maandelijkse nieuwsbrief
en actiever gebruik van social media houden wij

Meer nog dan dat wil ik u bedanken. Het is ge-

u op de hoogte van interessante ontwikkelin-

weldig om te zien dat u gelooft in onze missie

gen in de sector, veranderingen in ons assorti-

om te kiezen voor onze producten die biolo-

ment, en aanbiedingen of acties van de maand.

gisch en milieuverantwoord geteeld en gele-

Kortom, houd in 2019 onze website en Face-

verd zijn. U geeft De Almershof een kans en dat

bookpagina in de gaten.

moedigt mij aan de idealen waarvoor wij staan
waar te maken. Het besef groeit dat er een oprechte behoefte is aan duurzaam, eerlijk en gezond voedsel. Aan ons de taak om in deze behoefte te voorzien; en dat doen we maar al te
graag.
Hoewel De Almershof grote stappen heeft kunnen zetten, is het nog altijd een pril bedrijfje
met veel verbetermogelijkheden. Daarom is uw
feedback ook in 2019 meer dan welkom.

Tot slot hoop ik dat we ook in 2019 weer veel
voor elkaar kunnen betekenen. Met veel optimisme zie ik het nieuwe jaar tegemoet.
Ik wens u een heerlijk en gezond 2019!
Namens De Almershof,

Paul

