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EerlijkWinkelen
Je hoeft je leven niet drastisch
te veranderen om de wereld
ietsje beter te maken. Kijk voor
leuke, eerlijke winkelroutes en
eerlijke webshops op:
www.eerlijkwinkelen.nl
Deze zcard is mogelijk gemaakt
met financiële ondersteuning
van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

VENLO

8

6

1.

PLUS Benders

13. Koops Boekhandel/VVV

2.

De Paorter

14. Eetcafé De Kluis

3.

Edel atelier

15. Eetcafé Gaudi

4. Vint@ge sound systems

16. Secondhand4all

5.

17. Sans Fin

Luif Aete & Drinke

6. Slagerij Schreinemachers

18. De Koffie Winkel Blerick

7.

Wereldwinkel Venlo

19. Wijnhandel Blerick

8.

Kado in huis

20. Rozemarijn en Thijm (B)

9. 't Boekhuis

21. Pijpers Brood & Banket

10. De Bruin & Stacey Living

22. Wereldwinkel Tegelen

11. Milk and Cookies

23. Bonbonnerie Victor

12. Rousseau Chocolade

24. Rozemarijn & Thijm (T)
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in Venlo

fairtrade
Eerlijke handel of fairtrade bevordert
duurzame ontwikkeling in de
internationale handel. Fairtrade
betekent dat boeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun exportproducten.
Een prijs die in verhouding staat tot
de werkelijke productiekosten.

biologisch
Producten van biologische
(ecologische) oorsprong zijn
geproduceerd zonder gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen
of kunstmest. Naast voedsel
kan het ook gaan om katoen of
verzorgingsproducten.

tweedehands
Het opnieuw gebruiken van reeds
bestaande producten levert geen
extra belasting op voor mens en
milieu. Daarnaast voorkom je dat
producten die nog prima bruikbaar
zijn op de afvalberg terecht komen.
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eerlijk overig

Kijk op www.eerlijkwinkelen.nl voor meer leuke, eerlijke winkels in Venlo

In Venlo zijn er gelegenheden
waar op een andere manier wordt
bijgedragen aan een betere wereld.

1.
PLUS Benders

2.
De Paorter

3.
Edel atelier

4.
Vint@ge sound systems

5.
Luif Aete & Drinke

6.
Slagerij Schreinemachers

7.
Wereldwinkel Venlo

8.
Kado in huis

Van Allegaartje tot Zameling.
Do.14-20 u. Vr.14-18 u. Zat.10-17 u.

Hier kunt u van bestaande sieraden
een geheel nieuw exclusief werk
laten maken. Ook kopen wij
fairtrade goud en stenen in.

Koopjes van Vintage High-end
merken, grappige 60,s 70,s 80,s
gadgets en zoveel meer. Bezoek
deze winkel en laat u verrassen.

Sfeervol restaurant waar u
ontspannen kunt genieten van
ongeLUIFelijk lekkere gerechten
bereid met lokale producten.

Moderne, ambachtelijke slagerij
in hartje Venlo met een zeer ruim
assortiment natuurzuiver vlees en
producten.

Fairtrade! Originele cadeaus uit
andere culturen, gemaakt met
respect voor mens en milieu.

Hier vindt u veel leuke en
verassende cadeaus, waaronder
100% afbreekbaar servies van
Zuperzozial.

vershuys.blogspot.nl

Helbeek 22
077-3513031
www.paorter.nl

Bolwaterstraat 36
077- 3520468
www.inevandenbercken.nl

Bolwaterstraat 7
06-29398064

Oude Markt 30
077-3207259
www.maaspoort.nl/eten-en-drinken

Gasthuisstraat 3
077-3513239
www.partnerinfood.nl

Gasthuisstraat 18
077-3511479
www.wereldwinkelvenlo.nl

Gasthuisstraat 20
077-3200168
www.kadoinhuis.nl

9.
't Boekhuis

10.
De Bruin & Stacey Living

11.
Milk and Cookies

12.
Rousseau Chocolade

13.
Koops Boekhandel / VVV

14.
Eetcafé de Kluis

15.
Eetcafé Gaudi

16.
Secondhand4All

Gespecialiseerd in boeken over de
regio, geschiedenis en esoterie.
Koop of verkoop hier je boeken
tegen een sympathieke prijs.

English shop, specialising in English
and Colonial, including many
fair trade products. Teas, jams
marmalade’s, spices etc.

Dit koffiecafé staat voor vers, eerlijk
en lokaal, dat zie je en dat proef
je. Het adres voor koffie, thee en
sappen.

Rousseau chocolade is een van de
weinige producenten die werkt met
100% duurzame cacao

Voor een mooi geschenk met
aandacht voor eerlijke, biologische
streekproducten kunt u terecht bij
Koops boekhandel / VVV.

Wij serveren (h)eerlijke
streekproducten, deels biologisch,
en met aandacht bereid. Geniet nu
ook op ons uniek dakterras!

Lekker eerlijk en verantwoord eten
en drinken bij Gaudi. Woensdag
tot en met zondag vanaf 17.00 uur
geopend.

Verkoop exclusieve tweedehands
merkkleding, tassen, schoenen,
shawls en zonnebrillen voor dames.

Grote Kerkstraat 19
06-82071855
www.facebook.com/TBoekhuis

Grote Kerkstraat 16
077-3524538
www.debruinstaceyantiques.nl

Parade 22
077-8518729
www.milkandcookies.nl

Vleesstraat 23
077-3511386
www.rousseau.nl/filialen/venlo.asp

Klaasstraat 17
077-3510900
www.boekhandelkoops.nl

Klaasstraat 23B
077-3744902
www.dekluisvenlo.nl

Picardie 6
077-3512876
www.eetcafegaudi.nl

Nieuwstraat 19
077-3511114
www.secondhand4all.nl

17.
Sans Fin

18.
De Koffie Winkel Blerick

19.
Wijnhandel Blerick

20.
Rozemarijn en Thijm

21.
Pijpers Brood & Banket

22.
Wereldwinkel Tegelen

23.
Bonbonnerie Victor

24.
Rozemarijn & Thijm

Wees welkom voor nette en
betaalbare tweedehands spullen!
Sans fin staat garant voor veel
snuffel plezier!

Koffieliefhebbers kunnen hier
genieten van een groot assortiment
koffie en thee, waaronder
biologische en fairtrade varianten.

Wijnhuis Blerick en wijnhuis-online.
nl verkopen fairtrade wijnen en
wijnen die biologisch en duurzaam
zijn geproduceerd.

Een groot aanbod aan biologische
producten, inclusief brood, zuivel,
kaas, groente fruit en zeer veel
andere (h)eelijkheden.

Ons desembrood wordt bereid met
biologisch meel en veel aandacht.
Hierin proef je onze passie en liefde
voor het bakkersvak.

Fairtrade! Originele cadeaus uit
andere culturen, gemaakt met
respect voor mens en milieu.

Heerlijke, ambachtelijk bereide
bonbons, zonder toegevoegde
suiker. Gemaakt met echte
Belgische, eerlijke chocolade.

Rozemarijn & Thijm verkoopt
natuurlijke producten voor een
vitaal en gezond leven. Persoonlijk
advies wordt graag verstrekt.

Alberdingk Thijmstraat 29, Blerick
06-57534338
www.sansfin.nl

Wieënpassage 39, Blerick
077-3743219
Facebook: Koffiewinkel Blerick

Wieënpassage 36, Blerick
077-3240909
www.wijnhuisblerick.nl

Steegstraat 9, Blerick
077-3829784
www.rozemarijnenthijm.nl

1e Graaf van Loonstraat 13, Blerick
077-3820705
www.bakkerijpijpers.nl

Grotestraat 56, Tegelen
077-3740443
www.wereldwinkeltegelen.nl

Kerkstraat 18, Tegelen
06-14344199
www.bonbonnerievictor.nl

Kerkstraat 44, Tegelen
077-3270864
www.rozemarijnenthijm.nl

PLUS Benders heeft een zeer
uitgebreid biologisch en fairtrade
assortiment en daarnaast nog vele
lokale streekproducten
Straelseweg 183
077-3514666
www.plussupermarkt.nl/benders

Benders Vershuys

Online verssupermarkt mét alle
dagelijkse boodschappen.

