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Waarde vrienden van het Wereldpaviljoen
Het Corona-virus houdt ons nu al negen maanden in bedwang. Vreemde en onzekere tijden.
Blijf zoveel mogelijk thuis, is het devies. Het
Wereldpaviljoen is gesloten. En dat doet pijn.
De tachtig vrijwilligers missen de wekelijkse
contacten met elkaar. Maar we missen allemaal ook onze bezoekers: De kinderfeestjes,
de schoolklassen, de groepen en de families.
Toen we in de zomervakantie enkele weken
open waren was het oppassen en de regels van
het RIVM en de Veiligheidsregio volgen. Ik begrijp heel goed dat veel vrijwilligers zichzelf in
bescherming namen en niet konden komen.
Alle respect. Ik hoop alleen dat we binnen niet
al te lange termijn onze deuren weer kunnen
openen. Het zij deels, het zij helemaal. Om de
band met onze vrijwilligers te onderhouden en

te verstevigen geven we tijdens deze Corona
tijd geregeld een Nieuwsflits uit voor de vrijwilligers.
Stip aan de horizon
In de verte zie ik een stip aan de horizon. Het
zal nog even duren voordat we daar zijn. We
moeten nog even met z’n allen volhouden en
geduld hebben. Dat geldt ook voor de vijf mensen die zich als vrijwilliger hebben gemeld op
het moment dat de pandemie uitbrak. Ik hoop
dat ze hun enthousiasme kunnen vasthouden.
Tot die tijd wens ik jullie allemaal veel sterke
en uithoudingsvermogen. Pas goed op jezelf en
op de ander en blijf gezond.
René Poels, voorzitter

Onze vrijwilligers staan te popelen om weer aan het werk te kunnen in het Wereldpaviljoen.

Nieuw bestuurslid
Het bestuur van het Wereldpaviljoen heeft Hans van de Ven uit Belfeld tijdens de vergadering van
dinsdag 20 oktober benoemd tot bestuurslid. Daarmee is het bestuur weer op de normale sterkte
van zeven personen. De 69-jarige Van de Ven heeft veel ervaring in het onderwijs. Als directeur van
verschillende basisscholen, alsook bovenschoolse bestuurlijke taken heeft hij veel ervaring opgedaan. Hans is samen met Ton Dols, binnen het bestuur verantwoordelijk voor educatie. De partner
van Hans is onze vrijwilliger Ted van Heel.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
René Poels, (Meerlo) voorzitter
Evert-Jan Bongaarts, (Venlo) secretaris
Huub Lichteveld, Maasbree), penningmeester
Jan van Schaijk, (Grubbenvorst) recreatie/La Cantina
Ton Dols, (Maasbree), educatie
Bart Kuntzelaers, (Venlo), vrijwilligers
Hans van de Ven, (Belfeld), educatie

Goed nieuws voor scholen
De mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum
heeft haar jubileum-actie geprolongeerd. Dat
betekent dat alle klassen van de basisscholen
in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
het Wereldpaviljoen mogen bezoeken terwijl
SOS de entree betaalt. Jammer dat we op dit
moment geen klassen kunnen ontvangen.
Onze werkgroep Educatie doet er alles aan om
binnenkort toch weer scholen te kunnen ontvangen rekening houdend met de RIVM- en
Veiligheidsregio-regels.

Ghana-programma
De werkgroep Educatie heeft de afgelopen
maanden intensief gewerkt aan een educatief
programma voor de hoogste klassen van het
basisonderwijs voor de groepen 5 t/m 8 met
als titel: Trommels en Verhalen. De rijke vertelcultuur van Ghana is het uitgangspunt van dit
programma. Scholen kunnen straks kiezen uit
het programma Nicaragua of Ghana. Ter voorbereiding op het programma krijgen de groepen op school een pakket met informatie en
opdrachten toegezonden.

Bites Safari
Twee culinaire ondernemers (Hoeve den Boogaard Geijsteren) en (Culinair Creatief Catering &
Events te Venray) zijn gedurende de Corona lockdown gestart met de Bites Safari. Een culinaire Corona proof autoroute in Noord-Limburg waarbij men vijf restaurants aandoet waar men hapjes krijgt
die in de auto verorberd kunnen worden. Die restaurants zijn o.a. Brienen aan de Maas (Well), Culinair Creatief Venray), Hoeve den Boogaard (Geijsteren), restaurant NAKAL (Meijel), Hotellerie Munten (Weert) en in de zomermaanden ook ijssalon Clevers. Onderweg krijgen de deelnemers tips van
attracties/bezienswaardigheden (van o.a. het Wereldpaviljoen Steyl) die ze later kunnen bezoeken.
De eerste Bites Safari is een succes geworden met 3000 deelnemers. In december wordt het herhaald. Onder de deelnemers is ook nog een loterij. Het Wereldpaviljoen heeft twee prijzen beschikbaar gesteld en wordt door de organisatie getipt voor een bezoek. Meer info: www.bitessafari.nl

Rabo Clubactie 2020
Het is bijna zover! De finale van Rabo ClubSupport 2020. De afgelopen weken hebben maar
liefst 11.000 leden van Rabobank NoordLimburg gestemd op hun favoriete clubs om
een bedrag van € 225.000,- over de deelnemende verenigingen en stichtingen te verdelen. Alle stemmen zijn inmiddels geteld en de
resultaten zijn bekend.

Op donderdagavond 26 november om 20.00
uur maakt de Rabobank de uitslag van Rabo
ClubSupport 2020 bekend. Samen met de
lokale omroepen uit Horst, Venlo en Venray
maken ze dit jaar voor én met alle verenigingen uit Noord-Limburg een unieke televisieuitzending: ClubHuis &Co.

Op Steyl
Column in VIA Limburg 18-11-2020
DOOR SEF DERKX
We zijn uit de bus gestapt op Steyl. Voor de
goede orde, inwoners van het kloosterdorp
zeggen ‘op’, de rest van de wereld ‘in’. Op
Steyl dus.
Ons plan om het Wereldpaviljoen te bezoeken
gaat niet door. De reden is natuurlijk corona hét beladen woord van het jaar 2020. Het is
jammer, want het Wereldpaviljoen heeft onze
sympathie. Voor de ingang staat een heuse
Fokker, waarmee je als passagier virtueel naar
Nicaragua en Ghana vliegt. Na aankomst ga je
langs de douane, waar je paspoort wordt afgestempeld. Vervolgens onderga je de sfeer van
beide landen in zogenaamde inleefateliers. Het
is een leerrijke en leuke ervaring, vooral als je
die deelt met enthousiaste kinderen. Van harte
aanbevolen, oppasopa’s en -oma’s die dit lezen.
In het pand van het Wereldpaviljoen was vanaf
1894 tot 2004 de drukkerij en boekbinderij van
het Missiehuis Sint-Michael gevestigd. De missionarissen van Steyl behoren tot de congregatie van het Goddelijke Woord. Dat speciale
woord werd via tijdschriften in duizelingwekkende oplages over de wereld verspreid. De
Missiedrukkerij was een groot bedrijf en zijn
tijd vooruit. Een voorbeeld. In 1900 bezocht
een delegatie van de kloosterlingen de Wereld-

tentoonstelling in Parijs. Daar stond het nieuwste van het nieuwste op het gebied van drukken: een vijfkleuren rotatiepers. Een jaar later
draaide deze op volle toeren op Steyl.
In de Tweede Wereldoorlog werd de rotatiepers door de bezetter in elf grote transporten
naar Liberec in Tsjechië overgebracht. Omdat
ter plaatse de specifieke kennis ontbrak, heeft
de pers er nooit gewerkt. In 1948 keerde hij
terug in de Missiedrukkerij.
Het personeel was een mix van religieuzen en
leken. In de afdeling boekbinderij werkten de
missiezusters van Steyl, de zogenaamde blauwe zusters.
We ontmoeten beeldend kunstenaar Pii Daenen. Hij woont tegenover de voormalige Missiedrukkerij, waar hij begin jaren zeventig in
dienst was. Daenen denkt met plezier terug
aan die tijd: ‘In de Missiedrukkerij was het
nooit hectisch. Er waren natuurlijk planningen,
maar in tegenstelling tot in andere drukkerijen
werd het personeel niet opgejaagd. Ik werkte
in de zetterij.’
De werknemers hadden een opvallend privilege, waarvan collega’s elders alleen maar konden dromen. Daenen: ‘Op vrijdagmiddag rond
een uur of vier mocht iedereen, die er zin in
had, gratis een duik nemen in het binnenbad
van het klooster. Het lag pal naast de zetterij.’

Steyl inspireert
Sinds ruim een jaar is de Stichting Steyl inspireert actief.
Deze stichting is een samenwerkingsverband van alle
culturele en toeristische aanbieders, horecaondernemers en de paters en zusters van Steyl. Doel is om samen Kloosterdorp Steyl uit te dragen door onder andere
gezamenlijke marketing en gezamenlijke activiteiten op
touw zetten. Kloosterdorp Steyl is een uniek dorp aan de
Maas. Een plek vanwege de stilte en schoonheid van o.a.
kloostertuinen en de Botanische tuin De Jochumhof.
Maar ook van de kloosters, het Wereldpaviljoen, het
Missiemuseum, De Tiendschuur, het Ketelhuis. Jaarlijks
bezoeken vele tienduizenden gasten het kloosterdorp.
Het Wereldpaviljoen is uiteraard ook een van de partners van Steyl inspireert. Voorzitter is Hanno Lamers,
oud-wethouder van de gemeente Venlo.
www.kloosterdorpsteyl.nl

Het water stijgt tot aan onze lippen
Doordat we vele maanden dicht zijn, missen we ook veel inkomsten: entree, schoolbezoeken,
groepen en geen omzet in La Cantina. Daar staat tegenover dat we wel maandelijks onze vaste
lasten (huur, energie, abonnementen e.d.) hebben. Eind november hadden we al een verlies van
ruim € 13.000! Gelukkig hebben we twee keer een uitkering gekregen uit het COVID-19 fonds van
de regering: een keer 4 mille en een keer 1,6 mille. Bovendien hebben we uit het Rabobank
Coronafonds ook een bedrag van € 2500 ontvangen.
Via omroep Venlo hoorden we dat de gemeente Venlo extra geld heeft gekregen vanuit Den
Haag om culturele instellingen in Groot Venlo
te ondersteunen in deze Corona-tijd. Uit het
daarbij gepubliceerde lijstje blijkt dat in Steyl
alleen het Missiemuseum een bijdrage heeft
gekregen. Het museum en de andere cultuurinstellingen die geld kregen hebben een subsidie relatie met de gemeente. Via de afdeling
Cultuur van de gemeente Venlo hebben we
inmiddels begrepen dat ook het Wereldpaviljoen een aanvraag kan indienen. Dat is niet
tegen dovemans oren gezegd.
Fondsen
Wellicht kent u fondsen/stichtingen en/of particulieren die het Wereldpaviljoen een warm
hart toedragen. Geef ons de adressen/

telefoonnummers door dan nemen wij vrijblijvend contact op. Samen kunnen we er voor
zorgen dat we deze Corona-winter goed doorkomen.
Zoals bekend kennen wij als Wereldpaviljoen
de volgende donatie-mogelijkheden:
*. Vriend van het Wereldpaviljoen (jaarlijks
een bijdrage naar eigen inzicht)
*. Adopteer een vliegtuigstoel voor twee jaren
voor € 200. De naam van u of uw stichting/
bedrijf wordt op de vliegtuig stoel geborduurds. We hebben dertig stoelen: op dit moment zijn er tien vrij.
*. Een eenmalige donatie

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.
info@wereldpaviljoen.com

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

