
Nog langer dicht! 

Gemeente helpt Wereldpaviljoen 
 

Het college van B&W van de gemeente Venlo heeft het Wereldpaviljoen geholpen ter compensatie 
van de corona gevolgen in 2020. Omdat we al enkele maanden dicht zijn, hebben we wel vaste las-
ten maar geen inkomsten. Dankzij de eerdere steun van het Rijk, de Rabobank, donateurs en nu de 
steun van de gemeente is de schade te overzien. In het kader van de Subsidieregel 'Corona steun- 
en herstelregeling voor de culturele sector' krijgen we van Venlo een subsidie van € 8.500,00 voor 
het jaar 2020. Voor de gevolgen van corona in het huidige jaar kunnen we weer een nieuwe aan-
vraag indienen. Penningmeester Huub Lichteveld houdt een en ander keurig in de gaten. Met dank 
aan de gemeente Venlo en cultuurwethouder Marij Pollux. 

Het Wereldpaviljoen is nog langer dicht. Ontzettend jammer, het is niet anders. Ook in deze regio 
neemt het aantal besmettingen per dag flink toe. We hadden gehoopt in het Paasweekend onze 
deuren te kunnen openen. Maar het kabinet heeft afgelopen week duidelijk laten merken dat dit 
niet kan. Het ziet ernaar uit dat we ook de hele maand april nog dicht zijn. De maatregelen rond-
om het coronavirus blijven gehandhaafd. 

Poetsploeg 
 

Als iedereen naar huis is na gedane arbeid 
komt er een speciale ploeg naar het Wereld-
paviljoen. De poetsploeg. Elly van der Looij, 
Jan en Els Verhezen en in de tuin Irma Ver-
kooijen. De entree, de toiletgroep, de tuin, La 
Cantina en de keuken zien er altijd pico bello 
uit. Maar ook Nicaragua en Ghana worden ge-
regeld onder handen genomen. Chapeau 
poetsploeg! Mijn moeder zei vroeger altijd als 
we een camping zochten: “Ik ga even naar de 
toiletten kijken. Als die schoon en proper zijn 
is de rest dat ook”. En zo is het ook in het  
Wereldpaviljoen. Het ziet er altijd prima uit. 
Zowel binnen als in de tuin. 
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Vliegtuigdeur 
 

De mannen van de technische dienst hebben 
de afgelopen weken onze Fokker 50 voorzien 
van een originele deur. Tot nog toe hadden 
we een zelf gemaakte deur in het deurgat. Die 
heeft prima werk gedaan. Maar een echte 
deur lonkte. Dankzij Piet Smedts werd een 
deur gevonden in Duitsland en dankzij onze 
vliegtuigsponsor Karel Janssen konden we de 
deur aanschaffen. Vervolgens hebben de ge-
leerden van onze Technische Dienst het me-
chanisme van de deur bestudeerd en zijn aan 
de slag gegaan. Of zoals Lei Beurskens het 
meldde: “Ook wij hebben vandaag chirurgisch 
werk verricht. Het was uiteindelijk toch een 
precisieklus. Het werkt echt perfect. We zijn er 
allemaal heel erg blij mee”. Hartelijk dank 
mannen!   

Adoptie 
 

De vliegtuigstoelen zijn weer voorzien van 
nieuwe kopsteundoekjes met de namen erop 
van de mensen die voor twee jaar een stoel 
hebben geadopteerd. Fijn dat we zo snel  
respons kregen op onze oproep om een stoel 
te adopteren. 
 
 



Gelukkig kregen we van de Floriade directie 
een grote ruimte toegewezen op het entresol 
van Villa Flora. Een mooie stand ontworpen 
door CAS Belfeld. Hare majesteit Koningin 
Beatrix opende de wereldexpo en bezocht 
daarna vier inzendingen waaronder het  
Wereldpaviljoen. Een hele eer. Van tevoren 
kregen we van de Rijksvoorlichtingsdienst en 
Floriade directie te horen hoe om te gaan met 
het hoge bezoek. Het viel allemaal mee.  

Koningin Beatrix was zeer geïnteresseerd, stel-
de vragen over onze doelstelling en was erg 
complimenteus over het feit dat wij kinderen 
kennis laten maken met andere culturen.   
 
Op de foto: Koningin Beatrix en voorzitter 
René Poels begroeten elkaar terwijl Roel Cree-
mers (De Jongens van Boven) en Ronald Koh-
nen (mede-initiatiefnemer en oud-bestuurslid) 
tevreden toekijken. 

Uit de oude doos: De koningin op bezoek 
 

Het Wereldpaviljoen is gestart op de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012. Aanvankelijk 
zouden we op het Floriadeterrein het derde permanente gebouw neerzetten. Die droom viel in 
duigen omdat de minister van Binnenlandse Zaken destijds vond dat Wonen Limburg, een van onze 
partners toen, niet mee mocht doen.  

Vaccinatie nieuws 
 

We hopen dat we snel allemaal gevaccineerd zijn zodat we weer stilaan met ons vrijwilligerswerk 
kunnen beginnen in het Wereldpaviljoen. Een van de gelukkigen die een oproep kreeg is bestuurs-
lid Jan van Schaik. Trots meldt hij het goede nieuws aan ons allen: “Goed nieuws ontvangen van-
daag, dat ik graag met jullie wil delen. Donderdag 25 maart om 11.46 uur krijg ik in Blerick de  
coronavaccinatie prik! En op 5 mei, Bevrijdingsdag, wordt het letterlijk een bevrijding want dan 
krijg ik de tweede prik.” Laten we hopen dat er snel meer ‘Bevrijdingsdagen’ komen. 
 

Vaccinaties Nicaragua 
 

Op 1 maart is Nicaragua gestart met het vaccineren van kwetsbaren. De regering heeft 3,8 miljoen 
prikken gekregen van het Spoetnik Vaccin (Rusland). India doneert 200.000 vaccins en via de WHO 
krijgen ze nog eens 500.000 vaccins (AstraZeneca). 



Het jaar 2020 is voor het Wereldpaviljoen in 
haar korte bestaansgeschiedenis een jaar ge-
weest met veruit het laagste aantal bezoekers 
en veruit de laagste inkomsten. 
Het is een jaar geweest waarin we voor een 
belangrijk deel gesloten zijn geweest als ge-
volg van de coronapandemie. Maar we mogen 
dit jaar toch niet als een verloren jaar be-
schouwen. Ondanks de lange sluiting is er toch 
veel gebeurd in en rond het Wereldpaviljoen. 
Er is bijvoorbeeld een nieuw educatieve pro-
gramma voor Ghana gerealiseerd en een team 
ICT gevormd, dat onze automatisering in eigen 
hand heeft genomen. De teams Recreatie en 
Horeca hebben tijdens de weinige momenten 
dat we geopend waren, op een zeer professio-
nele wijze, ondanks alle beperkingen vanwege 
corona, onze bezoekers toch een prachtige 
middag bezorgd. Onze Technische Dienst is, 
ondanks de sluiting, blijven doorwerken: de 
elektrische bedrading is volledig vernieuwd, 
onze Fokker 50 ziet er weer spik en span uit en 
heeft intussen een originele deur gekregen, en 
onze huisschilders hebben zich van hun beste 
kant laten zien. Ook de tuin ziet er keurig ver-
zorgd bij en zelfs ons terras is door de ge-
meente weer herbestraat. Ondanks de sluiting 
zijn de administratie en financiële administra-
tie gewoon actief gebleven. Zij hebben ervoor 
gezorgd, dat het Wereldpaviljoen ook achter 
de schermen bleef draaien. 
Als bestuur zijn we ontzettend trots op jullie. 
We hebben een schitterende club die met hart 
en ziel zich inzet voor ons mooie Wereldpavil-
joen. Allemaal dank je wel! En hopelijk tot 
heel snel weer in het Wereldpaviljoen. 
 

Reacties op Jaarverslag 
We hebben inmiddels al enkele leuke reacties 
ontvangen: o.a. van wethouder Marij Pollux 
van de gemeente Venlo. Zij kreeg het eerste 
exemplaar digitaal en was erg verrast. Oud-
gedeputeerde Ger Driessen uit Horst schreef: 
“Complimenten met jullie aanpak ook in moei-

lijke tijden en respect voor toonzetting in jullie 
berichtgeving. Fantastisch! Ik was positief ver-
rast over jullie verhaal. Zoals het moet, 
maar……zoals er weinigen acteren”.  
 

Andere reacties: 
Lei Beurskens: Goed te horen dat niet alleen 
de TD actief is geweest maar eigenlijk ieder-
een op zijn of haar eigen manier.  
Jo Mullenders: Bedankt voor dit prachtige 
jaarverslag…tot gauw !!! 
Winfried Timmers: Jullie kunnen met recht 
trots zijn op jullie organisatie. Zowel als vrijwil-
ligers en als Bestuur. Chapeau! 
John de Lange: Dank voor dit jaarverslag, 
goed verhaal! Blijf gezond en tot spoedig. 
Jan Huys: Mooi jaar verslag. Alle succes voor 
2021 en verder. 
Marloes Kempens (Cultura Venray): Hopelijk 
komen er snel versoepelingen om het Wereld-

Jaarverslag 
 

Het bestuur heeft onlangs het jaarverslag vastgesteld. Daarin een terugblik op 2020 en een in-
kijkje in 2021. Secretaris Eef Bongaarts heeft er een mooi en helder verhaal van gemaakt. Het is 
weer fantastisch opgemaakt door Harm Langenkamp van de werkgroep Communicatie. Alle vrij-
willigers en stakeholders van het Wereldpaviljoen hebben het verslag digitaal ontvangen. Omdat 
velen van jullie het ook graag als boekwerkje in bezit willen hebben, komen er ook boekjes. Die 
liggen straks in het Wereldpaviljoen zodat iedereen die dat wil er eentje mee kan nemen. 



paviljoen weer open te doen voor bezoekers! 
Mooi om te zien dat jullie naar de toekomst 
kijken, hopelijk krijgen jullie een positief ant-
woord van de gemeente Venlo m.b.t. het te-
kort. 
Anny en Marc Huyts (schenkers beelden in 
vluchtelingenboot): Dank voor jullie jaarver-
slag, waaruit we ook begrijpen dat jullie on-
danks alles de positieve 'drive' kunnen behou-
den om verder te gaan, chapeau! We hopen 
dat een spoedige uitbreiding van de (helaas 

veel te treuzelachtige) vaccinatiecampagne zal 
zorgen dat we allemaal weer meer de baas 
worden over onze eigen situatie (al moeten ze 
- ocherm - in de arme landen nog wel een iets-
ke langer wachten ...). 
Hopelijk zal dan ook weer een groeiend aantal 
vrijwilligers en bezoekers bij jullie opdagen. 
Als we dichterbij zouden wonen, zouden we 
ons natuurlijk meteen als vrijwilliger aanmel-
den, wie weet komt dat er ooit nog eens 
van ... 

De scheve boom 
 

Vlak bij ons vliegtuig staat fier een vijftien me-
ter hoge Colorado fijnspar. Tijdens de jongste 
storm ging de boom hevig op en neer. En wie 
goed kijkt ziet dat de boom inderdaad scheef 
staat. We hebben een boomdeskundige in de 
arm genomen. Hij meldt dat het geen boom is 
met een speciale waarde. Volgens hem is het 
een kwestie van tijd dat de boom omvalt. Hij 
wordt steeds meer topzwaar, ook doordat hij 
scheef hangt.  
 
Gevaarlijk 
We hebben contact opgenomen met de eige-
naar de Stichting Kloosterdorp Steyl om te 
bekijken wat te doen staat. We moeten er 
niet aan denken dat de boom omvalt op het 
vliegtuig als daar net een vlucht is gestart met 
30 kinderen. 

 

Onderwijzer 
 

Hans Huijs mist zijn wekelijks lesuren in 
het schooltje van San Pedro. Ondertussen 
zit hij thuis weer te broeden op nieuwe 
woordjes. 
 
We citeren hem: “Naranja, manzana,  
banana” en sinds een jaar toegevoegd 
“corona!”.  In het Spaans betekent coro-
na: kroon!  
 
Naranja, manzana, banana en sinds een 

jaar toegevoegd corona  



Prijsuitreiking Winter Fonkel Scavenger Hunt 
 

Onder een heerlijk Lentezonnetje heeft woensdagmiddag in de openlucht op het plein voor het 
Missiemuseum de prijsuitreiking plaatsgevonden van deze winterwandeling door Kloosterdorp 
Steyl. Veel, vooral gezinnen, hebben deze tocht gemaakt aan de hand van fotofragmenten. Uit de 
reacties bleek wel dat de opdrachten niet gemakkelijk waren, liet Jos Dambacher van Steyl Inspi-
reert weten. Wethouder Erwin Boom van Venlo reikte de prijzen uit aan zes winnaars en prees de 
organisatie. De winnaars kregen allemaal vrijkaartjes voor het Wereldpaviljoen Steyl. Deze winter-
wandeling is opgezet door Stichting Steyl Inspireert en Stichting Visit Noord-Limburg in samen-
spraak met de partners in Steyl waaronder het Wereldpaviljoen. Wordt vervolgd. 


