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Honorine Lamers (53) is getrouwd en
heeft twee kinderen: een dochter van 22
en een zoon van 20. Beiden wonen op
kamers en komen af en toe in het week-
end thuis. Honorine Lamers woont in

Alphen aan den Rijn is huisvrouw.
Honorine Lamers koopt meestal dezelfde
producten. “Mijn familie is zeer eenken-
nig. Wat ik nu koop vinden ze lekker dus
daar houd ik het bij.” De meeste produc-

ten haalt ze bij Albert Heijn en Aldi.
“Alleen voor vlees ga ik graag naar de
slager. Dan kan ik precies aangeven hoe-
veel en hoe ik het wil hebben.” 

De koelkast van

De koelkast van… 
Honorine Lamers

Ymke Pas
Ymke Pas is freelance journalist.

Wat zijn de beweegredenen achter het koopgedrag van consumenten?

Kopen ze altijd dezelfde levensmiddelen? Proberen ze vaak nieuwe din-

gen uit? En wat vinden ze van de verpakkingen? Honorine Lamers vertelt

over de producten die zij in huis haalt.

Schultenbrau Bier
“Ik haal bier altijd bij Aldi. Ik
drink het zelf niet, maar mijn man
en zoon vinden dit prima te drin-
ken. De blikjes zijn goedkoop en
ik vind ze handiger dan flesjes die
weer teruggebracht moeten wor-
den.”

Mona
Bosvruchtenpudding
“Ik zou zelf niet op het idee ko-
men om dit te kopen. Ik deed
samen met mijn dochter bood-
schappen en zij koos dit als toe-
tje. De pudding is goed bevallen,
iedereen vond het lekker. Ik denk
dat ik dit vaker ga kopen. De ver-
pakking vind ik superhandig. Er
zit een lipje in de bodem, dat
zorgt dat de pudding niet in de
verpakking blijft plakken.” 

Volle yoghurt van 
Zaanse Hoeve
“In plaats van melk neem ik iede-
re dag een bak yoghurt met daar-
in noten, fruit of rozijnen. Deze
volle yoghurt bevalt me erg goed.
Ik houd niet van halfvolle produc-
ten, die zijn toch minder van
smaak. Ik koop nooit yoghurt van
A-merken als Campina of Friesche
Vlag. Ik proef geen merkbaar ver-
schil. De prijsverschillen zijn wat
mij betreft dan ook buiten ver-
houding.”

Heinz Tomatenketchup
“Iedereen in huis vindt deze ket-
chup het lekkerst. Ik koop nooit
anders dan Heinz. De plastic fles
vind ik handiger dan de glazen
fles, want hij is hygiënischer en
minder kwetsbaar in gebruik. Op
de glazen fles zit een draaidop die
op den duur onder de aangekoek-
te ketchup zit. De dop op de
plastic fles blijft veel schoner.” 


