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Is je koopgedrag
veranderd door 
de coronacrisis?

 Hendrick Coffie
We gaan een stuk 

minder uit eten. De kinderen 
hebben astma en ik weet niet 
of het personeel in restaurants 
de hygiëneregels voldoende 
volgt. We hebben onlangs een 
extra vriezer gekocht en een 
voorraad vlees, vis en groenten 
ingevroren. Je weet maar nooit, 
in het voorjaar was alles op. Ik 
ga ook vaker alleen naar win-
kels. Met de kinderen doen we 
alleen uitjes in de openlucht.

 Nelleke de Jong-
van den Berg

Ik heb de laatste maanden min-
der gekocht. Ik denk eerst na: 
heb ik het echt nodig? Aan die 
drukte in winkelstraten wil ik 
niet bijdragen. Je kunt natuurlijk 
online bestellen, maar al die 
rondrijdende busjes vind ik niet 
goed voor het milieu. Alleen 
naar de boekwinkel blijf ik gaan. 
Ik draag dan wel een mond-
kapje, al heb ik moeite met alle 
discussies eromheen.

 Tamara Jager
Het afgelopen jaar heb 

ik meer online besteld. Ook 
boodschappen laat ik bezorgen. 
Gewoon winkelen is er niet 
leuker op geworden. Je moet 
afstand houden, wachten tot je 
naar binnen mag... Een mond-
kapje draag ik alleen als het 
moet, want ik geloof niet dat 
het werkt. Online winkelen vind 
ik wel saaier. En het is vervelend 
als kleding niet past en je die 
weer terug moet sturen.

Anton Raats
Ik doe alles gewoon nog 

 hetzelfde. Sinds kort draag ik 
wel een mondkapje. Maar  

ik vind het niet nodig om op 
speciale uurtjes voor ouderen 
 naar de supermarkt te gaan. 
Wel vind ik het lastig om vol-

doende afstand te houden als 
mensen staan te praten in de 
gangpaden. Ik heb nog nooit 

wat op internet besteld en heb 
ook niet overwogen om dat nu 

opeens te gaan doen. 

Qassandria 
Gonzales

Vroeger ging ik regelmatig even 
de stad in. Winkel in, winkel uit. 

Nu ga ik doelgericht naar een 
specifieke winkel als het rustig 
is. Of ik koop online. Anderen 

houden namelijk echt geen 
afstand. Ik zie het dagelijks in 
de kledingzaak waar ik werk. 
De overheid mag van mij wat 

strenger zijn. Mondkapjes echt 
verplichten in winkels bijvoor-
beeld. Adviezen werken niet.
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