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PietPraat
Op 2 juni overleed mijn vader. Hij was de
grondlegger van Primeur in 1986. Pa was
een markante man en dat bleek ook na de
vele reacties die we uit de branche kregen
na zijn overlijden. Ik wil jullie daar namens
de familie hartelijk voor bedanken.
Alweer 8 jaar geleden nam ik Primeur van
hem over. Toen ik die vraag kreeg, was ik
niet meteen enthousiast omdat toen onze
focus bij de nieuwsvoorziening volledig
op de online nieuwsbrieven lag. Inmiddels
ben ik blij dat we het blad overgenomen
hebben en blijkt het een prima verdieping
op het dagelijkse nieuws.
Nu er nauwelijks evenementen en beurzen
zijn, blijkt de behoefte aan nieuws alleen
nieuws alleen maar groter. Op AGF.nl
hebben we hogere bezoekersaantallen dan
ooit en we krijgen goede reacties dat we de
Primeur nu tijdelijk digitaal verspreiden.
Deze keer weer een nummer vol zomerfruit
en logistiek. Maar ook de vraag hoe
de koelinstallatie door een hete zomer
komt, een reportage over de eerste
vroege aardappelen van ons eiland en
een inkijkje hoe het er voor staat met de
vollegrondsslateelt
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