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

Groen licht voor belevingscentrum GHANA
Het bestuur heeft onlangs het groene licht
gegeven voor de realisering van het belevings-centrum GHANA. Dit centrum wordt
gerealiseerd in de huidige theaterruimte. In
2019 bestaat het Wereldpaviljoen dan uit
twee landen: Nicaragua en Ghana.
In het nieuwe centrum wordt gebruik gemaakt van virtual reality. De hele ruimte
ademt een Afrikaanse sfeer. Het ontwerp van
de inrichting is van Gidi Roosen van het bureau GIX (Interiors en Exhibitions in Horst).
De uitvoering is in handen van het bedrijf
Fraai Projecten Decor van Koen van Berlo. Dit
team heeft ook Nicaragua ontworpen en gebouwd.
Met de realisering van bouw en inrichting
met VR-installaties is een bedrag gemoeid
van ongeveer € 160.000. Het groene licht
kon gegeven worden nadat de provincie Limburg (€ 50.000) en de gemeente Venlo
(€ 30.000) lieten weten het project te ondersteunen. Daarnaast hebben we steun gekregen van SOS Meerlo-Wanssum, Stichting Calebas Venray, de Wim van Meijel foundation,
Nelissen Smit Fonds, dr. A. Derkx-Stichting
Venlo, Burgerlijke Godshuizen, Weldadige
stichting van Heutz, Rabobank Venlo, COOP

Steyl en de stichting Winters vd Speulhof. Wij
zijn nog in overleg met enkele stichtingen en
organisaties voor een bijdrage. Daarnaast
hebben we ook giften in natura ontvangen.
De bouw vindt plaats in februari 2019 terwijl
de opening gepland is medio maart 2019.

Projectleider
Om alles in goede banen te leiden rondom
de realisering van het belevingscentrum
Ghana en het Wereldpaviljoen naar een
Wereldpaviljoen 2.0 te tillen, heeft het bestuur onlangs een tijdelijke projectleider
aangesteld. Het is de 56-jarige Thijs Vossen
uit Linne.
Thijs heeft veel ervaring als parkmanager,
beheer en directeur binnen de verblijfsrecreatie als de dagrecreatie. Bovendien is hij in
Linne ook vrijwilliger. Daarnaast is Thijs thans
bezig met een wetenschappelijk onderzoek
als afronding van zijn studie met als thema:
Gedeeld leiderschap in relatie tot de kwaliteit
in vrijwilligersorganisaties.
Thijs heeft sinds 2017 een eigen bureau:
Vossen Leiderschap Management Advies.
Onder leiding van Thijs Vossen is een projectgroep geformeerd waarin alle disciplines van
het Wereldpaviljoen zitting hebben.

Samen gaan ze er voor zorgen dat begin volgend jaar een fantastisch belevingscentrum
Ghana het Wereldpaviljoen verrijkt.

Waarom gekozen voor Ghana?
Er is al in 2014 gekozen voor uitbreiding van het Wereldpaviljoen met het land Ghana. Dit nadat
het Afrika Museum Cadier en Keer met een inleefatelier Ghana plotseling dicht ging. Omdat dit
atelier aan onze eisen voldeed, hebben we toen contact gezocht met Cadier en Keer.
Uiteindelijk zijn de paters van Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer overeenkomen
dat het inleefatelier Ghana via de paters van Steyl naar het Wereldpaviljoen zou komen. Maar
door de manier waarop Cadier en Keer ‘gedemonteerd’ is kunnen wij niets gebruiken. Het spul is
wel in diverse vrachtwagens naar Steyl vervoerd en staat achter in de voormalige drukkerij.
Ondertussen hadden we al contacten met groepen uit de regio die contacten hebben met projecten in Ghana zoals de Co-Foundation van Bart van de Grinten (Venlo-Accra) en de Vrienden
van Christopher (Sevenum). Bovendien kregen we van twee Venrayse stichtingen die gelieerd
waren aan projecten in Ghana twee forse giften. Vanaf dat moment is koers gezet richting Ghana.
Het bestuur heeft van meet af aan wel op het standpunt gestaan dat Afrika een andere stijl moet
krijgen dan Nicaragua. Minder of geen gebouwen en veel beleving via o.a. virtual reality.

Marketeer en bestuursleden
Het bestuur van het Wereldpaviljoen heeft
een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Een aantal van hen is al van begin af aan betrokken
bij dit mooie project. De komende jaren wil
het bestuur een verjongingsslag maken.
Dat is de reden dat we uitkijken naar mannen
en vrouwen die affiniteit hebben met onze
vrijwilligersorganisatie met een missie. Bestuursleden hebben binnen het bestuur de
verantwoordelijkheid over deelgebieden van

het Wereldpaviljoen zoals recreatie, educatie,
administratie, marketing, financiën e.d.
Vanwege de uitbreiding van het Wereldpaviljoen en aan aantrekken van publiek, zijn we
ook naarstig op zoek naar een man/vrouw als
marketeer. Iemand die het Wereldpaviljoen in
de markt zet en de juiste doelgroepen weet te
bereiken. Laat ons weten als jij interesse hebt
in een van deze functies. Of wellicht ken jij
iemand in jouw netwerk die je kunt tippen
voor een functie binnen het bestuur.

Bel of mail dan even met onze voorzitter René Poels en hij maakt een afspraak:
voorzitter@wereldpaviljoen.com of mobiel 06-5562 0769.

Vrijwilligers gezocht
Door de uitbreiding begin volgend jaar zijn
we ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Mannen en vrouwen die mensen kunnen
rondleiden in het Wereldpaviljoen of mensen
die als gastvrouw/heer willen optreden.
Daarnaast zoeken we mensen die affiniteit
hebben met virtual reality. Is het iets voor
jou? Laat het ons weten. Ken je iemand die
daarvoor geschikt is? Laat het ons weten via
info@wereldpaviljoen.com en wij nemen
contact op.

Wereldpaviljoen in de race voor beste ANWB leukste uitje
De ANWB heeft een oproep geplaatst om
het leukste uitje van ons land of de provincie
aan te wijzen. Daar kun jij ook een stem uitbrengen.
Ga naar www.anwbleuksteuitje.nl en ga naar
de provincie Limburg, toets Steyl in en je
komt bij het Wereldpaviljoen uit. Breng een
stem uit en wie weet. In 2015 werden we uitgekozen tot de top drie van meest maatschappelijke uitjes van ons land. Zegt het
voort aan vrienden en bekenden en deel het
bericht.

De Fokker is compleet
De Fokker 50 JET-star heeft begin dit jaar de
originele staart en staart vleugels gekregen.
Dankzij de medewerking van Piet Smedts van
PS Aero Baarlo is een en ander gelukt. Het
vliegtuig, een van de verrassende attracties
van het Wereldpaviljoen, is nu compleet. En
meteen veel belangstelling. Niet alleen van
onze bezoekers maar ook van toeristen die
Steyl bezoeken en langs fietsen. Vaak knijpen
ze in de rem om foto’s te maken van onze JET
-star.

Vliegtuigstoelen
We kunnen een en ander financieren dankzij
Karel Janssen uit Venray en mensen die een
vliegtuigstoel adopteren voor twee jaren. Er
staan dertig stoelen in het vliegtuig. Momenteel zijn er twintig geadopteerd voor € 200
per twee jaren. En voor twee jaren staat jouw
naam of dat van je bedrijf/stichting keurig
geborduurd op het hoofdkussen van de stoel.
En je hebt gedurende twee jaren met jouw
partner vrij entree in het Wereldpaviljoen.
Bovendien houden we je op de hoogte van
alle ontwikkelingen.

Ferry tot Paradise
Het Wereldpaviljoen introduceert in het nieuwe belevingscentrum
Ghana Virtual Reality. Daardoor wordt het belevingscentrum waarin
je andere culturen leert kennen nog spannender en is de beleving
nog groter en echter. Een van de onderdelen is een simulatie van
bootvluchtelingen, genaamd ‘Ferry tot Paradise’.
De simulatie is gemaakt door student Victor Vergoossen uit Echt
(Zuyd Hogeschool Faculteit Maastricht opleiding Communication &
Multimedia Design). De afgelopen maanden heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan, getest en een simulatie gemaakt van een gevaarlijke
overtocht per boot ten behoeve van het afstuderen. Bovendien heeft hij zijn simulatie getest met
leerlingen van de VR-Klas van het Dendron College te Horst. Tegelijk liep hij stage bij het bedrijf
Blue Tea in Ittervoort die hem begeleidde. Woensdag 3 juli jl. heeft Victor zijn project met succes
verdedigd voor de docenten commissie in Maastricht. Die waren onder de indruk van wat Victor
had gemaakt in opdracht van het Wereldpaviljoen en waardeerde het afstudeerproject met een
8. Een meesterwerk! En dat kun jij begin volgend jaar ook beleven in het Wereldpaviljoen.

Fusie Educatie Fair Venlo en Wereldpaviljoen
De werkgroep Educatie van Fair Venlo werkt
al langer met het Wereldpaviljoen samen.
Vanaf nu is deze werkgroep samengevoegd
bij de werkgroep Educatie van het Wereldpaviljoen. De vrijwilligers van Fair Venlo verzorgden gastlessen bij de scholen in Groot
Venlo die o.a. van plan zijn om naar het Wereldpaviljoen te komen. Venlose schoolklassen die nu een bezoek willen brengen aan het
Wereldpaviljoen kunnen zelf kiezen of ze
vooraf een gastles willen hebben. Deze gastlessen worden gegeven door Margriet Stoot,
Gerard van den Hombergh en Ineke Driessen.

PYURE met Cohen songs in Wereldpaviljoen
PYURE, een upcoming name in de Zuid - Nederlandse muziekscene speelde sinds juni
2016 meer dan 200 optredens tot aan Leeuwarden, Culturele Hoofdstad Europa 2018
en Duitsland toe. De cd HAALLEELLOEYAAH
– Cohen in het Limburgs en de nieuw uit te
brengen cd ‘PYURE Eva’ zijn de muzikale
mijlpalen waar PYURE op bouwt. Gastmuzikanten op de cd’s zijn Jo Didderen, BJ
Baartmans, Dwayne Verheyden, Marieke
van der Leijé, Michelle Powell en Helen Hendriks. In opdracht van uitgeverij Universe
Productions.
Zaterdag 13 oktober a.s. speelt Jos van Rens
samen met zangeres Wietske Boesveld in het
Wereldpaviljoen te Steyl. PYURE ‘Tribute to
Cohen & Cassidy’ krijgt een verrassend mooie
wending. Leonard Cohen songs door Jos vertaald in het Limburgs en daarnaast songs eerder vertolkt door Eva Cassidy. Muziek in een
tedere PYURE mantel van liefde voor muziek.
Voor degenen die PYURE kennen van eerdere
optredens, laat u verrassen door de nieuwe
samenstelling en de vernieuwde vonk. De
muzikale PYURE steen die door Jos in het water geworpen is, is opnieuw door hem opgepakt en in beweging gebracht waardoor de
rimpels in versterkende vorm door blijven
bewegen. Jos van Rens werkt ‘PYURE’ samen

met getalenteerde doorzetters in muziek, die
u zullen verrassen met hun muzikale talenten. Wietske Boesveld, 22 lentes jong en
woonachtig te Tilburg is een zangtalent uit de
school van Hella Hertogs. Met PYURE krijgt zij
het podium dat ze verdient.
Zaterdag 13 oktober, Wereldpaviljoen te
Steyl, aanvang 20:00 uur, entrée € 10,00.
Reserveren via: info@wereldpaviljoen.com

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

