
 

Wecycle beloont Engeltjes 
 
 
 
 
 
OLDEBROEK - Installatiebedrijf Engeltjes in Oldebroek werd onlangs op ludieke wijze 
verrast door Wecycle. Het bedrijf is inzamelpartner van Wecycle en maakte indruk met de 
inzameling en recycling van energiezuinige lampen. 
 
 
Met ruim 30 jaar ervaring in de branche besloot Gerrit Engeltjes in 2005 zijn eigen bedrijf op 
te richten. Installatiebedrijf Engeltjes verricht onder meer werkzaamheden op het gebied van 
riolering, gas & water, elektra, cv's, vloerverwarming en cv-ketels. ,,Drie jaar geleden hebben 
wij onze werkzaamheden uitgebreid met de installatie van energiezuinige verlichting voor 
zowel binnen als buiten", legt Gerrit Engeltjes uit. ,,Wij richten ons hierbij op de zakelijke 
markt. Verandering en aanpassing van verlichting kan een enorme besparing opleveren op de 
jaarlijkse energiekosten. Een besparing, die zelfs kan oplopen tot wel 85%, terwijl het 
onderhoud nihil is.  
Wij plaatsen zowel ledverlichting als tl-armaturen. Soms is het zo dat met minder armaturen, 
meer lichtopbrengst bereikt wordt. Ook het plaatsen van aanwezigheidsmelders in 



bijvoorbeeld bedrijfskantines en kantoren kan voor een aanzienlijke besparing zorgen." 
Installatiebedrijf Engeltjes werkt graag zo duurzaam mogelijk en is om deze reden partner van 
Wecycle. ,,Wij verzamelen alle energiezuinige lampen in veilige inzamelbakken, die 
vervolgens door Wecycle opgehaald worden. Zo kunnen lampen voor meer dan 90% 
gerecycled worden en armaturen voor meer dan 80%. Grondstoffen blijven behouden en 
schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht." Wecycle organiseert de inzameling en 
recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting en garandeert recycling met 
een hoog milieurendement. Wecycle werkt samen met gemeenten, kringloopbedrijven, 
winkels, installateurs, kinderboerderijen en consumenten. Over 2013 werden er 1,7 miljoen 
kilo spaarlampen en tl-buizen en 2,3 miljoen kilo armaturen ingezameld. Tot verrassing van 
Gerrit Engeltjes werd zijn bedrijf genomineerd voor het " Wecycle Gouden Bakkie-award". 
,,In totaal zijn er zo'n 1600 installatiebedrijven partner van Wecycle. Wij zijn met onze drie 
medewerkers maar een klein bedrijf tussen al die grote jongens", vertelt Engeltjes. ,,Des te 
leuker is het dat we tot de top 50 zijn doorgedrongen met onze inzameling van lampen en 
armaturen. Vier dames van Wecycle kwamen ons hiervoor belonen met koffie en gebak." 
Installatiebedrijf Engeltjes is een bedrijf dat service hoog in het vaandel heeft staan. ,,Wij 
maken een en ander inzichtelijk met een duidelijk management overzicht, een besparingstabel 
en terugverdientijd. Ook geven wij vijf jaar garantie op onze hoogwaardige ledverlichting." 
Installatiebedrijf Engeltjes, Veenweg 54, Oldebroek. Info: tel. 0525-652352 / 
www.installatiebedrijfengeltjes.nl	  


