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Lokale winkels bundelen krachten in één webshop  
 

Lancering DeWinkelVanHier.nl  
 
Koop lokaal. Die term valt steeds vaker. Als tegenhanger van kopen bij grote, bekende online 
ketens. Toch gaat het samen, online én lokaal. Tientallen handen van ondernemers uit Helmond en 
Deurne zijn ineengeslagen. Samen staan zij sterker. Plus, samen bieden ze de consument meer 
gemak dan ieder voor zich kan. En gemak, daar draait het tegenwoordig om. Het gemak van online 
bestellen mét de kwaliteit van je lokale winkelier. Vanaf vrijdag 16 april heeft een dertigtal lokale 
winkeliers hun aanbod op één website. Er wordt bezorgd via één bezorgdienst. Hoe ideaal! Je 
wekelijkse boodschappen doen bij lokale bakker, groenteboer, slager en toch ook die leuke 
tapasplank of een handdoek in je winkelmand bijvoegen.  
De klant hoeft niet langer omslachtig al hun websites af en afzonderlijk af te rekenen. Het credo 
‘gemak dient de mens’ geldt nu ook voor hier. Op de www.DeWinkelVanHier.nl treft de consument  
producten van een delicatessenzaak, slager, groenteboer, bierbrouwer, snoepwinkel tot een 
cadeauwinkel voor kinderen en zelfs een dierenspeciaalzaak. En hier is natuurlijk gewoon hier. 
Zo’n 30 winkels uit Helmond en Deurne zijn samen gestart. Al snel volgen er meer, ook uit andere 
Peelgemeenten. Landelijk is deze online bundeling van lokale winkels een unicum.  
 
Met bijzondere maar ook heel gewone producten. Voedingsmiddelen maar ook non-food producten 
zoals bijzonder servies, tafellakens en zelfs kleding aan toe. Tegen dezelfde prijs als in de winkel én 
op 5 dagen thuisbezorgd. DeWinkelVanHier.nl is één shop met één winkelwagen en waarbij je maar 
één keer hoeft af te rekenen. De producten worden opgehaald bij de winkels en daarna bezorgd bij 
de klant. Die mix van food en non-food tref je niet bij grote websites.  
 
Het idee achter deze website van DeWinkelVanHier.nl komt van de lokale ondernemers achter GJD 
Horeca en Events uit Helmond en KonaCom software uit Deurne. De eerste is een onderneming met 
horeca-exploitaties, evenementen en webshops en marketingervaring. De tweede is leverancier van 
kassasystemen voor retail en horeca. Ook het Duitse Lozuka (software voor platforms) is betrokken. 
Eenzelfde concept is al succesvol in gebruik in het Duitse Siegen.  
Hun creatieve geesten bedachten samen dat dit soort initiatieven goed werkt als je het ook samen 
draagt. Saamhorigheid is volgens hen de fundering van een fijne samenleving. De ondernemers zijn 
blij te zien dat winkeliers én ondernemersverenigingen zo enthousiast op hun plan reageren. De 
initiatiefnemers hopen met DeWinkelVanHier.nl de consument en haar bestedingen in de regio te 
houden en juist in deze tijd van het online shoppen ook de lokale winkeliers een kans te geven om 
ook een professioneel en effectief tegengeluid te bieden in de heftige online markt.  
 
Verse salades, vegaburger en vruchtensap voor Linda, verse visschotel en ambachtelijke biertjes en 
voor Jan, en stoofschotel met een Italiaans wijntje voor Annelize en voor haar Rachid juist een 
lamskotelet, met een alcoholvrij drankje. Chocolaadjes voor na dit diner. Geserveerd op opvallende 
schaaltjes en in mooi glaswerk. Het schoolfruit voor de kinderen ligt al op de fruitschaal. En, de kluif 
voor de hond is ook niet vergeten. Via deze site bezoek je eenvoudig ook speciaalzaakjes op waar je 
normaal geen tijd voor hebt. Van Stiphout tot Liessel. Verder is op DeWinkelVanHier.nl júist ook dat 
leuke en unieke onderscheidende aanbod te vinden van de ‘Couleur Locale’.  
 
 



Waarom lokaal?   
Omdat de producten ook deels hier vandaan komen, zoals biologische groente van zorgtuinderij De 
Bundertjes, of bij een lokale bakker of delicatessenzaak gemaakt zijn. Ook omdat het gewoon een 
goed gevoel geeft om lokaal te kopen, te weten dat je winkels in de buurt ondersteunt. De 
persoonlijke bekendheid met een winkeleigenaar blijft. Met deze online bestelling zorgt de 
consument bovendien voor werkgelegenheid en leer/werktrajecten en stages in de directe 
omgeving.  
Dat lijkt voor een klant die online bestelt niet zo belangrijk maar is voor de economie in de regio wel 
degelijk van belang. Plus, het kost een klant niets extra’s.  
 
De herkenbaarheid van de winkel is gegarandeerd omdat de klant bij de producten ziet welke winkel 
het product aanbiedt. Het kan dus zijn dat er een krat met 6 tasjes van verschillende zaken geleverd 
wordt.  Mooie bijkomstigheid voor de winkelier is dat zij maar een klein deel betalen aan 
www.DeWinkelVanHier.nl. 
De lokale winkels zijn op de site wel degelijk nog herkenbaar. Men kan zoeken op winkel, maar dat 
hoeft niet. Bij elk product staat het logo van een winkel vermeld. 
 
Duurzaam 
De initiatiefnemers zijn al in gesprek met een Helmondse startup op de Automotive Campus over 
elektrisch vervoer. Door de samenwerking wordt er bespaard op vervoersbewegingen en zal er 
binnenkort een bijzonder voertuig verschijnen.  
 
Inmiddels staat er een heel team achter DeWinkelVanHier.nl Het team ziet graag dat nog meer 
winkeliers de overstap maken naar www.DeWinkelVanHier.nl. Al direct in het lanceringsweekend 
hebben winkeliers zich aangemeld en ook enkele klanten weten de weg al te vinden.  
 
Winkels die al aangesloten zijn: 
 
Helmondse winkels: 
 
Bakkerij ’t Bakkertje 
’t Streeckhuys 
Il Borgo 
Coenen Tafelcultuur 
Vleeschmeester Ronnie van Osch 
Weijts groente en fruit 
Belloni Delicatessen  
Terralife gezondheidswinkel 
Tiendas Diferentes 
Zorgtuinderij De Bundertjes 
De Deftige Aap, ambachtelijke bieren en gerechten 
De Zoete Inval snoepwinkel 
Kaldi Koffie en thee 
Style Dok home 
Iets Anders sieraden & lifestyle 
Impression Geurwinkel 
Jumper dierenspeciaalzaak 
3 Vosjes houten speelgoed 
BBox Bijoux 
Juuds Foederer 
 
 
Deurnes aanbod: 
Hein van Helvoirt Visspeciaalzaak  
Hema Deurne 
Bukkems schoenen 



Van Best Schoenen 
PetsYMotion 
’t Streeckhuys 
 
////////////// 
 
Voor aanvullende informatie kunt u bellen met  
Geert Blenckers:  06 41598633 
info@dewinkelvanhier.nl 
www.dewinkelvanhier.nl 

 
 
 
 

           


