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‘Willie Witloof’ loodst consumenten 

doorheen een betaalbaar eindejaar 

Erpe-Mere, 16 november 2021 – ALDI heeft voortaan een eindejaarsheld 

binnen eigen rangen genaamd ‘Willie Witloof’. Een klein, schattig, 

Belgisch witloofje dat talrijke avonturen beleeft en de consument met 

raad en daad bijstaat tijdens de eindejaarsperiode.  

Traditioneel zorgt eindejaar voor heel wat vraagtekens bij de 

consument. Niet alleen de samenstelling van het menu, 

maar ook de decoratie of keuze van de bijpassende wijn 

vormen vaak een onderwerp van stress. ALDI biedt hier een 

helpende hand en ontwikkelde samen met zijn medewerkers  

zijn nieuwe eindejaarsheld: ‘Willie Witloof’. 

“Willie Witloof is onze ultieme held tijdens deze 

feestperiode”, zegt Isabel Henderick, Managing Director 

Marketing & Communicatie bij ALDI. “Aan de hand van 

talrijke tips, weetjes en recepten vormt Willie Witloof de 

ideale bondgenoot om samen de feestdagen door te 

brengen.” 

Witloof als typische eindejaarsgroente 

Witloof is tijdens het eindejaar een echte klassieker op de menukaart van vele 

Belgische consumenten. De groente, die in de volksmond ook wel ‘het witte 

goud’ genoemd wordt, kent traditioneel een duidelijke piek in de maand 

december.  

“De keuze om witloof tot leven te brengen als eindejaarsheld is een bewuste 

keuze”, vervolgt Henderick. “Het is gezond, lekker vers, van eigen bodem én 

feestelijk. Alle troeven verenigd in één enkel product en daarom de perfecte 

verpersoonlijking van waar ALDI voor staat: ons eindejaar, lekker betaalbaar.”  

Jaar na jaar behoort witloof in die periode tot de top 3 van de best verkochte 

groenten die in de ALDI-winkelkar verdwijnen, naast wortelen en komkommers. 

De nieuwe eindejaarsheld van ALDI zal doorheen de verschillende kanalen tot 

leven worden gebracht. Zowel in de tv-spots, via de socialemediakanalen, de 

folders, de newsletters, het eindejaarsmagazine, de website, de app en in de 

cinemazalen zal Willie Witloof de hoofdrolspeler worden.  
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+++ 

Maak kennis met Willie Witloof via: https://we.tl/t-AQy1q0s3EE  

+++ 

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre - ALDI 

Woordvoerder ALDI Belgium 

Tel: +32 (0)53.82.71.88 

Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.900 

medewerkers vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op producten 

van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het personeelsbestand dat 

meer dan 77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 

Polen, Portugal en Spanje.  

Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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