
 

 

LANCERING EERLIJKE WINKELROUTE VENLO 

‘Eerlijk winkelen krijgt een eigen gezicht’ 

Op zondag 9 juni wordt tijdens de Ouverture 2013, de jaarlijkse 

opening van het Venlose culturele seizoen, eveneens de 

EerlijkWinkelen route Venlo gelanceerd.  Op het terras van 

deelnemer Luif Aete & Drinke voeren jongeren van JACX een dans 

uit, die uitmondt in het aanbieden van het eerste exemplaar van 

de route aan wethouder Stefan Satijn. Op diverse plekken in de 

stad wordt de eerlijke winkelroute daarna prominent onder de 

aandacht gebracht van de vele bezoekers aan de Venlose binnenstad en de opvallende flyer met 

daarop de route  uitgedeeld.  

De route wijst het winkelend publiek de weg langs 

24 bijzondere winkels, speciaalzaken en 

horecagelegenheden met een eerlijk(er) aanbod in 

de stadskernen Venlo, Tegelen en Blerick. Dat 

kunnen fairtrade, biologische en regionale 

producten zijn of tweedehands artikelen. In elk 

geval zijn het producten die een bijdragen aan een 

betere wereld. Door dit ‘eerlijk winkel aanbod’ 

beter zichtbaar te maken, draagt het ook bij aan 

het bewustwordingsproces van de bezoeker aan 

de stad.  

De EerlijkWinkelen route Venlo is een initiatief van de Stichting FAIRliefd, die in Venlo de 

millenniumdoelen en duurzaamheid promoot. De  activiteit sluit aan bij het feit dat de gemeente 

Venlo sinds 2012 de titel “Fairtrade Gemeente”  mag dragen, een eerder initiatief. De winkeliers 

krijgen op deze manier extra aandacht. Ook Venlo Partners besteedt aandacht aan eerlijk winkelen. 

Dat gebeurt permanent op de website www.venloverwelkomt.nl en ook in andere 

communicatievormen lift de boodschap mee.  

Vanaf zondag 9 juni is de EerlijkWinkelen route gratis verkrijgbaar als flyer (handige, opvouwbare Z-

card) bij de deelnemende winkels, horeca en de VVV. Tevens is informatie te downloaden op diverse 

websites. Ook andere leuke, eerlijke winkels in Venlo, die (nog) niet geselecteerd zijn voor de flyer  

komen wel digitaal beschikbaar, zowel op www.eerlijkwinkelen.nl als via de app  

www.allesduurzaam.nl . De lancering is een samenwerking tussen COS Limburg, stichting Fairliefd 

Venlo en jongerencentrum JACX.   

Vooraf hebben de Upgraders  van JACX een Eerlijk Winkelen dansje ingestudeerd. Met dit dansje 

wordt vóór winkels en horecagelegenheden, die deelnemen aan de Eerlijke Winkelen route de 

aandacht gevestigd op dit feit. Het publiek wordt door de jongeren op fairtrade chocolade 

getrakteerd en ze delen Z-cards uit. Zo kan Venlo weer een stukje eerlijker winkelen. Goed zo, fair 

bezig!     Zie verder het navolgend fotoverslag.

http://www.venloverwelkomt.nl/
http://www.eerlijkwinkelen.nl/
http://www.allesduurzaam.nl/


 

 

Fotoverslag lancering EerlijkWinkelen route Venlo (blad 1 van 2)  

 
Wethouder Satijn krijgt het eerste exemplaar van de Eerlijk Winkelen route Venlo  

overhandigd door jongeren van activiteitencentrum JACX.  

  
Jongeren van JAXC voeren een dansje uit voor de 

aanwezige deelnemers en gasten. 
Promotie tour door de stad langs deelnemende 

winkels en horeca, zoals Milk and Cookies,  

  

Eetcafe Gaudi,  Eetcafé De Kluis,  

  
Wereldwinkel Venlo, dé fairtrade cadeauwinkel en het naastgelegen Kado in huis in de Gasthuisstraat 



 

 

Fotoverslag lancering EerlijkWinkelen route Venlo (blad 2 van 2) 

 

 

    

  
Koops Boekhandel / VVV en ‘t Boekhuis 

  
Ook doen de dansende Upgraders “auditie” bij de stand 

van het Zomerparkfeest voor Domani,  
verrassen medejongeren van Home

+ 
met hun act  

  
en bieden het publiek steeds de handige plattegrond aan In de FAIRliefd thema etalage in de Keulerstraat  

blijft hun actie niet onopgemerkt 

http://www.coslimburg.nl/
http://www.coslimburg.nl/

