
Verslag van de bijeenkomst van het fairtradeplatform d.d. maandag 20 januari 2014 

 

1. Opening 

Piet opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Linda Reintjes 
die voor de eerste keer aanwezig is. Linda is met name actief rond jongeren en jongerenprojecten. 

Vervolgens deelt Piet mee dat in verband met ziekte de aangekondigde lezing van Paul van Lipzig 
over faitrade koffie en Puro koffie niet kan doorgaan. 

2. Verslag vorige vergadering 

Naast Rabo, Venray Bloeit en Cos hebben we nu ook een subsidie gekregen van Wonen Limburg. 

De FT-schilderijen die door mensen van het kunstencentrum zijn gemaakt zijn alle geplaatst in lege 
etalages van De Passage. 

3. Stand van zaken fairtrade eerlijke winkelroute 

Sjef Pappers doet verslag. In bijna alle gemeentes die FT geworden zijn zie je ook een eerlijke 
winkelroute. In Venray hebben we speciaal gezocht naar Venrayse bedrijven. (we hebben de oplage 
verhoogd; Venlo had binnen 1 jaar een tweede druk nodig). We wilden zo min mogelijkketens. Het 
drukproces binnenkort zal half februari beginnen. Samen met de ondernemers is nog een laatste 
correctieslag gemaakt. Op een scherm in de vergaderzaal wordt getoond welke bedrijven meedoen 
en hoe zij zichzelf aanprijzen. In de bijlage bij dit verslag is een overzicht opgenomen. Daarbij is ook 
vermeld wat de deelnemende bedrijven doen op FT-gebied. 

4. Stand van zaken fairtrade gemeente campagne 

Als bijlage bij de vergaderstukken was de stand van zaken per 1 januari toegevoegd. Het ziet er goed 
uit. Veel winkels zijn overgegaan/ omgegaan door onze actie.  

Binnenkort starten we onze handjesactie. (In winkels en horeca wordt de consument met een handje 
gewezen op artikelen waarvan het gebruik of de aanschaf bijdraagt aan het binnenhalen van de titel) 

De aanvraag om de titel te verkrijgen zal op 5 februari officieel worden ingediend. Het zou erg prettig 
zijn als de gemeente de FT-versnaperingen in het bedrijfsrestaurant voor die datum geregeld heeft, 
en mogelijk ook het schenken van FT-wijn. Aan De hoofdvestiging van Jan Linders is een brief 
gestuurd, want de lokale manager wil wel, maar wordt in zijn streven gehinderd door landelijke 
richtlijnen. Mogelijk dat ook naar EMTE een dergelijke brief uit moet. Inmidels voldoet de EMTE 
geheel aan d ecriteria. 

 

5. Voorbereiding activiteiten 10 mei 2014 

In de aanloop naar 10 mei zullen in de tien aan 10 mei voorafgaande weken korte artikeltjes in Peel 
en Maas worden geplaatst waarbij door middel van korte gesprekjes met bekende venray-naren 
aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van fairtrade artikelen. Jos Verhagen zal die artikelen 



gaan schrijven. De vraag is met welke mensen deze gesprekjes worden gevoerd.  De werkgroep 
bedacht reeds een aantal mensen (zoals burgemeester, deken, carnavalsvorst Roib van Lieshout, prins Carnaval, de 
vroorzitter van de seniorenraad Trudy van Eekhout,  de venraynaar van het jaar [een vrouw uit Ijsselstein], Christ v.d. 
Munckhof, wielrenner Wout Poels, deelnemer WK wielrennen Mike Theunissen (??) , directeur Rabobank en Hassan Najja)  
en we horen graag wie jullie in dit lijstje missen. Dat blijken vooral jongeren te zijn, maar er worden 
ook anderen genoemd. (Genoemd worden de namen van Sjang Vollenberg, Merijn Poels die in Berlijn woont, van 
discjockey Koen Mijnster, van D66-er Janssen, van Stef Classens een singer/songwriter uit Veulen (die trouwens ook op 10 
mei wellicht zou kunnen optreden) en lijn 29 en dat zijn djinglemakers, Demi Lucassen, ook een singer/songwriter). 

Vervolgens komt de dag van 10 mei aan de orde. Wat kunnen we op die dag gaan doen? 

We weten dat we in de ochtend de eerlijke winkelroute gaan lanceren en dat om 14.00 uur de 
burgemeester de titel in ontvangst gaat nemen. Een joekskapel heeft toegezegd; een tweede denkt 
nog na. De federatie van muziekgezelschappen is ingeseind en zal ook van zich laten horen. Er zal 
waarschijnlijk straattoneel zijn van een toneelgezelschap uit Castenray en met het kunstencentrum 
is/ wordt gesproken over een flashmob op de grote markt, maar wat verder? Wat zouden we nog 
meer kunnen doen?  

De volgende suggesties worden gedaan: 

- Alle deelnemers aan EWR op markt hun producten laten verkopen in kraam; 

- Vraag horeca om op 10 mei een FT-lunch aan te bieden tegen redelijke prijs 

- Schrijf een prijsvraag uit voor de jeugd, bijv. in de vorm van een FT-opstel, een FT-gedicht, 
een zelf gemaakt affiche, maar in de vorm van facebook filmpjes kan ook en die kun je dan 
vertonen op een groot scherm 

- Laat Patrick Thijs op de grote markt iets doen 

- Betrek het wereldpaviljoen erbij en laat dit zichzelf en FT promoten 

- Doe dingen met duurzaamheid (Richard de la Roy) 

- Zet 3-D printers neer, want dat trekt jeugd aan 

- Organiseer workshops waarbij meubels of kleding van de winkel van sinkel worden 
opgepimpt 

- Laat kinderen tenten bouwen van restmaterialen 

- Vraag A Djambo om op te treden 

- Maak een koppeling met Moederdag (de dag erna: 11 mei) 

Doe iets met Hallo Wereld of Kinderen voor kinderen 

Doe een modeshow, maar dan met kleine kinderen, want dat trekt publiek 

- Kijk of je nog wat kunt gebruiken van de etnische achtergronden-tentoonstelling in Venray’s 
museum (Freulekeshuus) 



- Informeer binnen Raayland welke bandjes zouden kunnen en willen optreden 

- Organiseer een mandela teken workshop 

- Betrek het wanssum project van de familie Goumans erbij 

- Beschilder de ramen van de cafe’s zoals Anne Hayens eerder met carnaval deed 

- Organiseer een openbare veiling om de 8 FT-schilderijen publiekelijk te verkopen 

- Vraag de nu niet aanwezige platformleden nog om ideeën! 

- Betrek EVA moedercentrum bij de organisatie 

- Laat Omroep venray life uitzenden 

-  Betrek de mensen van vliegbasis De Pee;l er bij. Die willen graag maatschappelijk zichtbaar 
zijn. 

- Neem met Tetru contact op om vanaf de kerktoren een lange lap stof naar beneden te laten 
glijden met daarop een tekst 

- Laat de drie meiden die bekend zijn van de try-out van vorig jaar optreden (Annabel van 
Casteren, Marieke Goemans en ???? (Linda  Reintjes geeft nog de juiste namen door), 

- Betrek Mert bij het geheel, hij maakt met Dylan youtube fimpjes 

- Betrek Wesley Connor erbij, een deels Antilliaanse honkballer die nu in Adam woont 

- Nodig de burgemeesters van andere FT-gemeentes uit 

 

6. Datum vervolgbijeenkomst 

28 april 19.30 uur. Om de puntjes op de i te zetten 

 

7. Sluiting 


