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De Nieuwsbrief van de
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verschijnt enkele keren per
jaar en is bedoeld voor onze
stakeholders, overheid,
scholenkoepels, partners en
sympathisanten.

Zalig Kerstfeest en een inspirerend Nieuwjaar!
Aan het einde van het jaar is het een mooi moment om even terug te blikken
en vooruit te kijken. In deze Nieuwsbrief willen wij u graag even bijpraten.
Wij wensen alle Vrienden van het Wereldpaviljoen,
bezitters van een vliegtuigstoel, donateurs en sympathisanten mooie feestdagen en een inspirerend 2018.
Dank voor steun het afgelopen jaar. Samen leveren
wij een bijdrage aan een betere wereld door kinderen,
jongeren en volwassenen kennis te laten maken met
andere culturen.
Bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen

Professionalisering
In het beleidsplan 2017-2020 heeft het bestuur de koers uitgestippeld voor de komende jaren. We zijn
een vrijwilligersorganisatie met zo’n tachtig vrijwilligers. Nu we de opstartfase achter de rug hebben
gaan we de organisatie professionaliseren samen met de vrijwilligers. Zo wordt er structureler met de
vrijwilligers overleg gepleegd en de centrale inkoop wordt voortaan gedaan door het secretariaat.
Basis voor deze professionalisering is verwoord in het Beleidsplan. Wethouder Hanno Lamers (Venlo)
heeft het Wereldpaviljoen tijdens zijn werkbezoek op 13 december 2017 een compliment gegeven voor
het beleidsplan. “Een voorbeeld voor veel organisaties”, aldus de wethouder.

Bezoekersaantallen 2017
In het afgelopen jaar noteerden we minder
bezoekers dan de jaren daarvoor. We komen
uit op ongeveer 4650 bezoekers tegenover
vorig jaar ruim 5000. De teruggang heeft te
maken met het gegeven dat er in 2017 minder schoolklassen zijn geweest. Daar staat
tegenover dat we wel meer arrangementen
hadden en meer toeristische bezoekers mochten begroeten.
De docenten en leerlingen van schoolklassen die
een educatief bezoek hebben gebracht zijn zeer
enthousiast. Dat er dit jaar minder klassen zijn geweest, komt waarschijnlijk onder andere door het
feit dat de buskosten van en naar Steyl behoorlijk
aantikken in het cultuurbudget van de scholen. De
werkgroep Educatie van het Wereldpaviljoen en de
onderwijs-bestuursleden Ton Dols en Henk Janssen
gaan het komend jaar scholen benaderen en het
Wereldpaviljoen promoten. Het educatief programma dat het Wereldpaviljoen aanbiedt in het kader
van Wereldburgerschap sluit aan bij het curriculum
van het basis- en voortgezet onderwijs (eerste
twee jaargangen). Docenten die informatie willen
hebben over dit programma kunnen altijd contact
opnemen met ons: info@wereldpaviljoen.com
of met Cultuurpad via telefoon 088 7307 400 of
per e-mail: info@cultuurpad.nl

Overzicht activiteiten in het
Wereldpaviljoen in 2017
Kinderfeestjes

60

Schoolklassen

43

Schoolreisje

5

Arrangementen

50

Algemeen

31*

*)

Algemeen: concerten, bezoeken deputés/
wethouders, raadsleden/ foto-shots/
filmopnames, VVV-baliemedewerkers,
receptionisten Lommerbergen e.d.

Openingstijden rond Kerst en Nieuwjaar:
GESLOTEN: Zondag 24 december, 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december 2017)
en op Oud- en Nieuwjaarsdag.
GEOPEND: woensdag 27 en donderdag 28 december 2017 en op woensdag
3 en donderdag 4 januari 2018, telkens van 13.00 tot 17.00 uur.
Concert: zaterdag 30 december 19.30 uur in het Wereldpaviljoen:
MUZIFIQUE.

Nieuwjaarsborrel Wereldpaviljoen
Het Wereldpaviljoen nodigt alle vrijwilligers, bestuursleden en adviseurs uit
voor een gezellige Nieuwjaarsborrel op vrijdag 12 januari 2018.
Aanvang 19:30 uur.
Meld je vóór 1 Januari 2018 aan via reservering.wp@gmail.com

Wethouder Venlo:
“Wereldpaviljoen Steyl is
een warm nest.”
Dat zei de Venlose wethouder Hanno Lamers
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op
woensdag 13 december jl. tijdens een werkbezoek. Hij is enthousiast over de opzet van
het Wereldpaviljoen, de doelstelling en de
manier waarop bestuur en vrijwilligers daar
aan werken.

Tijdens het werkbezoek zette de wethouder het
Wereldpaviljoen en haar vrijwilligers in het zonnetje. Zijn bezoek was met name bedoeld om het
Wereldpaviljoen te danken voor het feit dat deze
organisatie ook met succes meedoet met het gemeentelijke project Social Return. Dat betekent
dat binnen het vrijwilligerskorps van het Wereldpaviljoen ruimte is voor mensen die een afstand
tot de werkvloer hebben en hier ervaring opdoen.
“Op die manier krijgen deze mensen weer structuur in hun leven en maken ze kans op een betaalde baan. Voor deze mensen is het Wereldpaviljoen een warm nest”, aldus de wethouder. Hij
trakteerde de vrijwilligers op een stukje Limburgse vlaai. Zowel tijdens de opbouwfase van het
Wereldpaviljoen als de afgelopen jaren zijn er
binnen het vrijwilligerskorps mensen actief die
hier werkervaring opdoen. “Sommigen hebben
daarna een baan gevonden en kunnen weer op
eigen benen staan”, liet Pieter Adema, regiofunctionaris Noord-Limburg van het project Social
Return weten.

Wethouder Lamers (rechts) en Pieter Adema,
regio-functionaris Social Return Nrd-Limburg.
tijdens hun bezoek aan het Wereldpaviljoen.
“Wij zijn ontzettend blij met de samenwerking
met het Wereldpaviljoen. Voorzitter René Poels
van het Wereldpaviljoen lichtte toe dat het Wereldpaviljoen met veel plezier bijdraagt aan het
project Social Return. “Wij helpen mensen weer
aan werkervaring en tegelijk hebben we gedurende die periode extra menskracht binnen de organisatie. Het mes snijdt aan twee kanten”, aldus
de voorzitter.

Ghana (Afrika) paviljoen
We kunnen pas groene licht geven aan de realisering van het Ghana-paviljoen als we weten dat provincie Limburg en de gemeente Venlo voor dit project een investeringssubsidie geven. Wethouder Lamers
van Venlo heeft laten weten dat er momenteel een positief voorstel ligt voor het college. Op korte termijn weten we welk bedrag de gemeente Venlo voor ons uittrekt. Bij de Provincie Limburg hebben we in
juli een verzoek om een bijdrage ingediend. Daar is ons voorstel nog in behandeling.
Tegelijk is het bestuur zich aan het oriënteren bij welke fondsen we het beste kunnen aankloppen.
Twee Venrayse stichtingen die een relatie hadden met Ghana hebben elk al € 10.000,- gedoneerd t.b.v.
Virtual Reality, de 360 graden films voor het Ghana-paviljoen.
Programma
Zoals bekend wordt in het nieuwe paviljoen gewerkt met onder andere Virtual Reality. Onze werkgroepen Educatie en Ghana zijn volop bezig met het voorbereiden van een educatief en een recreatief programma. Daarbij werken we samen met o.a. het Kunstencentrum Venlo en docenten en leerlingen van
het voortgezet onderwijs van het Dendron College Horst, Blaricum (Venlo) en Den Hulster (Venlo).

Social Media

Denktank

In 2018 zullen we wekelijks via Facebook berichten wereldkundig maken. Op die manier hopen
we meer naamsbekendheid te krijgen en meer
bezoekers. De Jongens van Boven uit Venray helpen ons een handje om dit te realiseren. U kunt
ons helpen om de naam van het Wereldpaviljoen
te verspreiden door ons te liken en berichten te
delen. Hartelijk dank!

We hebben dit jaar een groep van tien volwassenen in de leeftijd van 30-50 jaar bereid gevonden om met ons één of twee keer
per jaar mee te denken over de koers van
het Wereldpaviljoen in de toekomst.

Het eerste resultaat is een actieve promotie en
het opvoeren van berichten op Facebook. Mensen
die met ons willen meedenken zijn altijd van harte welkom. Bel gerust met onze voorzitter René
Poels voor een oriënterend gesprek of mail hem:
info@ wereldpaviljoen.com of bel mobiel naar
06 - 556 20 769.

Franse Sfeer in het Wereldpaviljoen
Zaterdagavond 30 december a.s. vindt in het
Wereldpaviljoen Steyl een zeer bijzondere
theatervoorstelling onder de titel: La vie au
creux de la main (Het leven in de palm van
je hand).
Drie regionale rasartiesten, Marjolein Cuijpers
(Broekhuizen), Maartje Smedts (Lottum) en Henk
Deters (Ysselstein), nemen de gasten mee op een
theatrale reis door het Franse land van brood,
kaas en wijn. Volg het leven van de artiesten, vol
drama, passie, romantiek en humor. Droom weg
met chansons en romantische verhalen. Van Limburg naar Brussel en via Parijs naar het uiterste
zuiden van Frankrijk. Onderweg begeleidt met
liedjes van Jacques Brel en Edith Piaf, maar ook
van Herman van Veen en Henk Deters.
Laat u verrassen en geniet van een inspirerende
muzikale avond deze reis naar en door Frankrijk.
Het Wereldpaviljoen is geopend vanaf 19.00 uur,
het concert begint om 19.30 uur en de entree is
€ 10,00. Reserveren is nodig via de website:
www.filmtheater.nu

Het muzikale trio Muzifique

Wat maakt kloosterdorp Steyl uniek?
Het Wereldpaviljoen is vertegenwoordigd in het partneroverleg van kloosterdorp Steyl. Het idee is dat
alle partners elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en samen Steyl op de kaart zetten. Om dat
laatste nog beter te doen is het strategische Marketing- en communicatiebureau VIDURO uit Horst aan
de Maas gevraagd om, samen met de partners, een Marketing en Communicatiestrategie te ontwikkelen.
Samen de schouders eronder zetten om de bekendheid van het dorp Steyl en al haar partners te vergroten. De gemeente Venlo heeft hierin een sturende rol
en heeft het bureau VIDURO de opdracht gegeven.
Steyl is een uniek dorp, mede vanwege de aanwezigheid van de kloosters en haar geschiedenis, dat nog
best wat bekendheid kan gebruiken. Het is de bedoeling dat begin 2018 een Marketing en Communicantplan op tafel ligt en dat het publiek daarvan de eerste
resultaten zal ervaren.

Wereldpaviljoen Steyl op zoek naar Vrienden
Het Wereldpaviljoen Steyl is op zoek naar
vrienden. Wij ontvangen geen overheidssubsidie voor de exploitatiekosten en zijn afhankelijk van entree en donaties. Zo is er de
mogelijkheid om “Vriend te worden van het
Wereldpaviljoen” voor € 50,- per jaar of een
stoel in onze Fokker 50 voor twee jaar te
adopteren voor € 200,-.
Op dit moment wordt de Fokker 50, een van de
grote attracties van het Wereldpaviljoen, vervolmaakt. Zo worden binnenkort een echte staart
met zijvleugels gemonteerd op de romp. Die
heeft het Wereldpaviljoen op de kop getikt op
Airport Zuid-Limburg bij het bedrijf AELS in samenwerking met Piet Smedts Aero Baarlo.
Om de kosten te dekken van het vliegtuig kunnen
geïnteresseerden een vliegtuigstoel adopteren
voor € 200,- voor twee jaren. In ruil daarvoor
wordt de naam van de schenker geborduurd op
het hoofddoekje dat op elke stoel is bevestigd.
“Van de dertig stoelen die we hebben zijn er op
dit moment weer tien vrij”, zegt voorzitter René
Poels. Het zou mooi zijn als we binnenkort weer
alle stoelen 'bezet hebben'. Hebt u interesse of
kent u mensen die ons kunnen/willen helpen?
Laat het ons weten. Hartelijk dank.
Meer info op de website:
www.wereldpaviljoen.com of bel met
06-556 20 769 (Wereldpaviljoen, René Poels).

U kunt ons ook helpen:
Het Wereldpaviljoen draait op het enthousiasme en deskundigheid van 80 vrijwilligers.
Wij ontvangen geen (exploitatie) subsidie.
Via eigen acties proberen we gelden bijeen
te krijgen. U kunt ons helpen of wellicht
kent u personen en organisaties (fondsen)
die ons project kunnen ondersteunen. Laat
het ons weten.
Zo kunt u VRIEND worden van het Wereldpaviljoen. Voor € 50,- of meer bent u voor een jaar
VRIEND en krijgt u alle informatie van en over
het Wereldpaviljoen en wordt u uitgenodigd voor
speciale bijeenkomsten.

Actie Word vriend van het Wereldpaviljoen
Mogelijk bent u al vriend van het Wereldpaviljoen of overweegt u
om dat te worden. Voor 50 euro in het jaar helpt u ons om onze
doelen te bereiken. Bezoekers bagage meegeven voor Wereldburgerschap.
En wellicht kent u mensen in uw omgeving die met een goed verhaal
van U ook Vriend van het Wereldpaviljoen willen worden. Hieronder treft
u een formulier aan dat ingestuurd kan worden. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Ja, ik word ‘Vriend van het Wereldpaviljoen’!
Ik ondersteun dit bijzonder initiatief in Steyl. U kunt ons steunen door ons te machtigen om u
jaarlijks een nota te sturen van € 50,- of dat u jaarlijks dat bedrag aan ons overmaakt op:
IBAN: NL97 RABO 0106 9829 07 t.n.v. Wereldpaviljoen Steyl.
Incassant ID: NL20ZZZ648182170000. Kenmerkmachtiging: Vriend Wereldpaviljoen.
(Uiteraard staat het u vrij om een hoger bedrag te doneren).




Ja, ik word Vriend van het Wereldpaviljoen:
Ik machtig de stichting Wereldpaviljoen om m.i.v. ……………………………
jaarlijks een bedrag van € 50,- af te schrijven van mijn rekening.
Ik maak zelf een bedrag over.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres + huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN nummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stuur dit formulier naar: Wereldpaviljoen Steyl, St. Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl

