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Als geïnteresseerde in het project Lekker Utregs - Van Dichtbij streekproducten 

willen we u graag op de hoogte brengen van een aantal recente 

ontwikkelingen.  

 

We hebben niet stil gezeten tijdens de zomermaanden! Niet alleen hebben we een 

logo maar ook een productuitstraling. Hieronder hebben we enkele aspecten van het 

merk belicht nl. onze statement, propositie en de productgroepen waar we mee 

willen gaan starten.  

Bovendien hebben we geïnventariseerd wat de assortimentmogelijkheden zijn bij 

diverse producenten en zijn wij dit momenteel aan het afstemmen met de 

verkopende partijen, waarbij de keuze is gemaakt voor retail & catering.   

 

Van Dichtbij statement 

Wij heten Van Dichtbij. Want van Dichtbij haalt 

alles van dichtbij.  

Producten uit eigen regio dus. Dat is namelijk 

stukken beter dan van ver.  

Beter voor de omgeving en beter voor 

het milieu. En daar houden wij van.  

De beste ingrediënten en producten  

groeien namelijk gewoon in onze  

eigen achtertuin. Dus waarom zouden  

we daar niet de vruchten van plukken?  

Dan weten we precies waar het vandaan  

komt en kan iedereen genieten van wat  

zijn eigen omgeving te bieden heeft. 

Hoe leuk is dat? 

 

 

 

 

 

 Van Dichtbij propositie 

• Ontwikkeld om de kracht van de regio zo optimaal 

mogelijk uit te nutten (merknaam ondersteunt 

kracht van het regionale product) 

• Heeft belofte in zich; betrokkenheid met waar ik 

leef, steunen lokale economie, ben goed bezig als ik 

producten van dit merk koop 

• Goed te koppelen aan Lekker Utregs (keurmerk). LU 

als fascilitator om regio te leren ontdekken 

• Dekt meerdere productvelden af 

• Potentie in dagelijks eetpatroon van consument te 

komen 
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Assortiment Van Dichtbij 

Keuze voor ontbijt, lunch en tussendoor: 

Brood, kaas, (verse) sappen, vleeswaren, fruit (salades), zuivel en desserts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen kunt u met al uw vragen, opmerkingen of ideeën bij ons terecht via 

office@odenwaldorganic.org of neem contact op met een van de onderstaande 

personen: 

 

Alderina van Leeuwen (project assistent): 030 231 23 43 

Eric Odenwald (inkoop/marketing): 06 53 73 10 48 

Olle Jacobs (inkoop/verkoop): 06 22 83 64 90 

Dico Janssen (verkoop): 06 53 70 76 13  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het team Van Dichtbij  
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