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Moederdag in coronatijden volgens mama: een 

vers boeket bloemen en gezellig samenzijn 

Erpe-Mere, 5 mei 2021 – Het meest geliefde moederdagcadeau? Ook in 

coronatijden verkiezen de mama’s een vers boeket bloemen. Dat blijkt 

uit een onderzoek van iVOX in opdracht van ALDI. Hoe ouder de mama, 

hoe gewilder de ruiker. Rozen blijken de favoriete bloemen.  

Zondag 9 mei is het opnieuw tijd om mama in de bloemetjes te zetten, iets waar 

in coronatijden extra belang aan zal worden gehecht. Navraag bij Belgische 

mama’s door onderzoeksbureau iVOX leert met welke moederdagcadeautjes 

partners en kinderen hen het meest een plezier kunnen doen. Een vers boeketje 

bloemen (bij 40% in de top drie) blijkt nog steeds een voltreffer te zijn, van kortbij 

gevolgd door een lekker diner (bij 39% in de top drie) en een zelfgemaakt ontbijt 

(bij 33% in de top drie, cijfers te bekijken in bijhorende infografiek).  

Bloemen populairder naargelang de leeftijd 

Opvallend is dat mama’s ouder dan 55 liever een vers boeketje bloemen krijgen 

dan jongere mama’s (< 35 jaar). Respectievelijk 51% en 24% van de respondenten 

gaven dit aan in hun top drie. Jongere mama’s verkiezen een zelfgemaakt ontbijt 

(40% vs. 21% voor de 55+’ers) of een kunstwerkje (29% vs.13%) van hun 

oogappel. 

Rozen, een gemengd boeket en tulpen als top drie 

Onder de bloemen zijn rozen (62%) of een gemengd boeket (59%) de meest 

gewilde soorten. Een bosje tulpen (42%) vervolledigt de top 3.  

ALDI heeft geanticipeerd op de bloemenwensen van de mama’s en heeft dit 

weekend een mooi aanbod verse bloemen in de winkels. “We zijn helemaal klaar 

om de moeders extra in de bloemen te zetten. Dit weekend gaan er bij ALDI meer 

dan 42.000 boeketten de deur uit. Onze bloemen worden dagvers aangeleverd in 

de winkels. Zo hebben we verse rozen en tulpen klaarstaan, en kan met onze 

zomerbloemen (germini’s, trosanjers, lelies en santini’s) een mooi gemengd 

boeket worden samengesteld”, zegt Kilian De Geyter, Category Manager AGF bij 

ALDI België. 

Gezellig samenzijn 

Corona of niet, bloemen blijven dus het meest geliefde cadeau. Toch heeft corona 

wel een impact op de manier waarop Moederdag gevierd wordt: er wordt meer 

belang gehecht aan gezellig samenzijn met het gezin. Voor 90% van de bevraagde 

mama’s is dat in coronatijden toch wel het belangrijkste. 
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Partners maken de juiste keuze 

Nog dit: de partners voelen de mama’s – gelukkig – goed aan. Gevraagd wat zij 

(en hun kinderen) zullen geven voor Moederdag, geeft 39% van hen aan voor 

Moederdag verse bloemen op tafel te toveren.  

Op een lekker diner (19% van de partners zal dit bereiden) of een zelfgemaakt 

ontbijt (10% van de partners zal dit voorzien), rekenen de mama’s best niet al te 

veel, hoewel dit toch in de top drie van de moeders staat. 

*** 

Extra beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-hd2pOjWUAr  

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Delphine Hofman  

Medewerker Communicatie ALDI België 

Tel: + 32 (0)53 827 188 

Mail: media@aldi.be 

 

Over het onderzoek: 

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van ALDI België 

tussen 16 april 2021 en 23 april 2021 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, 

leeftijd en diploma.  

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 7.700 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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