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Bijlage 2 foto-impressie Lancering Webshop/verruimde winkel (1 van 3) 

  
Corona proof Joriskerk en hartelijke ontvangst door Ans, Hedwig en Diana met heerlijke cake van Roos. 

 
Een gemêleerd gezelschap met (oud) vrijwilligers, sponsoren van de Refresh, partners van het Global 
Goals Platform, Fairtrade gemeente Krefeld, Wereldwinkel Tegelen, Ondernemers Gasthuisstraat, en 
voorzitter Venlostad.com klaar voor de verschillende presentaties en intermezzo’s  

  
Joop verwelkomt als dagvoorzitter de gasten, 
kondigt sprekers aan en verbindt de onderdelen 

Harry prijst de werkzaamheden van zijn hoofd 
aannemer Jos, de andere teamleden en sponsoren 

  
Shirley Peters vertelt haar eigen ervaringen bij 
projectteam van catalogus tot webshop 

En nodigt wethouder Mary Pollux uit om de 
openingshandeling van de webshop te verrichten 
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Bijlage 2 foto-impressie Lancering Webshop/verruimde winkel (2 van 3) 

  
Voormalig stadsdichter en wereldwinkel 
vrijwilliger declameert het gedicht Deur en 
Eerlijke koffie. Het laaste  schreef hij als 
stadsdichter in 2012 ter gelegeheid van het 
behalen van de titel Fairtrade Gemeente Venlo 
 

Wethouder Pollux spreekt over fairtrade en global 
goals, de gesprekken met wereldwinkel en fair venlo 
en global goals bij de gemeente venlo en maakt 
melding van het voorstel aan B&W ten aanzien van 
global goals binnen de gemeente Venlo. 

  
Joop bedankt Ank van Rooijen voor haar 6 jaar 
energieke inzet als vrijwilligster bij de winkel en 
de extra taken in kerngroep, transformatieteam  
en bij de inkoop 
 

En overhandigt Greta de prijs voor haar dochter 
Sjoukje, die door goed speurwerk de namen en 
prijzen van de artikelen uit de webshop prijsvraag 
achterhaalde 

  
Helma van der Leeuw brengt twee liedjes ten 
gehore over liefde en een betere toekomst 

Waarna het tijd is voor afsluiting van de lancering in 
de Joriskek en voor een kijkje in de verruimde winkel 
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Bijlage 2 foto-impressie Lancering Webshop/verruimde winkel (3 van 3) 

  
Uitbreiding van de winkel met 30 m2 is de basis 
voor nieuwe activiteiten, zoals het 1ste infopunt 
van het Global Goals Platform Venlo 
 

Dankzij sponsoren, zoals BV Lommen en Kusters THO 
kon een nieuw ventilatie- en airco systeem worden 
geinstalleerd 

  
Met de Comair warmte wisselaar wordt ook in de 
winter de complete winkel lucht inhoud van circa 
300 m3 tweemaal per uur ververst.  
 

Via een buizenstelsel boven het verlaagd plafond en 
tien uitstroom openingen wordt de lucht over de 
hele winkel verdeeld 

  
Zo kunnen we veiliger voor de klant en onze 
eigen vrijwilligers weer de hele week open zijn:  
Met goede ventilatie, op 1,5 meter en met 
mondkapjes  

“Als het dan toch moet, dan maar feestelijk”.  
Omroep Venlo polste 2 oktober Venlose winkeliers 
voor het Nedinsco Plein item en bezocht ook de 
wereldwinkel 

 

 


