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We gaan weer open!
Eindelijk! Na tien maanden gesloten te zijn geweest, mogen we de deuren van het Wereldpaviljoen
weer open zetten. Als alle voortekenen kloppen, gaan we zondag 13 juni om 13.00 uur weer open
voor het publiek. En omdat we elkaar al lang niet meer gezien hebben, nodigen wij alle vrijwilligers
uit voor de inloopmiddag op woensdag 9 juni. Een hernieuwde kennismaking, bijpraten en samen
vooruitkijken onder het genot van een drankje. De inloopmiddag is van 13.00 tot 16.00 uur.
In de media en op internet (website, Facebook, Instagram en LinkedIn) is al volop gemeld dat we
weer open gaan. Zie ook onze pagina’s op deze media.

RIVM-voorschriften
Uiteraard blijven de RIVM-voorschriften gehandhaafd. Gelukkig zijn de meeste vrijwilligers twee keer gevaccineerd. De gemeente
heeft ons de voorwaarden voor de heropening
laten weten. Deze zijn:


Reserveren is verplicht (max 4 personen
tenzij gezamenlijk huishouden of kinderen
jonger dan 12 jaar);



Het uitvoeren van een gezondheidscheck;



Het registreren van gegevens van de
bezoekers voor bron en contactonderzoek;



Het scheiden van stromen van publiek;



Implementeren van hygiëne maatregelen;



Per 10 vierkante meter mag 1 bezoeker
toegelaten worden.

Marketing actie
Het Venlose bedrijf Lagotronics heeft in het
Ghana paviljoen de VR-experience in de bus
en het dorp (VR-brillen) geïnstalleerd. Tiba
Plantinga stagiaire bij de afdeling marketing&sales van Lagotronics Projects is bezig
met een opzet van een marketingactie voor
musea wereldwijd. In het Wereldpaviljoen
heeft Tiba met een collega opnames gemaakt
in de Ghana-bus en het dorp die verwerkt
worden in hun presentatie. Mooie PR voor
Lagotronics en het Wereldpaviljoen.

Dit betekent voor vrijwilligers en bezoekers:
handen wassen, afstand houden en een
mondkapje dragen. Dat geldt niet voor kinderen tot 12 jaar. Bezoekers moeten een bezoek wel telefonisch reserveren. We mogen
maximaal 50 gasten ontvangen.

Verjaardag
Afgelopen 2 juni was het precies 10 jaar geleden dat de Stichting Wereldpaviljoen het levenslicht zag. De jaren daarvoor is gewerkt
aan het uitwerken van de idee. De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 was de
reden om het idee van het Wereldpaviljoen
om te zetten in een stichting. Vanaf dat moment hebben we gewerkt om op het Floriadeterrein het derde permanente gebouw
neer te zetten. In de vorm van twee of drie
grote ballonachtige bouwwerken. In een daarvan zou een wereldrestaurant komen, in het
andere het inleefatelier. Wonen Limburg wilde ons daarbij helpen. Toen greep de minister
van Binnenlandse Zaken in. Wonen Limburg
mocht niet meedoen en daarmee viel dit idee
voor het permanente gebouw in het water.
Gelukkig kregen we van de directie van de Floriade een mooie plek op de entresol van Villa
Flora. 180 Dagen hebben we daar met 80 vrij-

willigers gestaan. We kregen zelfs bezoek van
koningin Beatrix en bewindslieden van het
voormalige kabinet Kok, die in het kader van
een reünie de Floriade bezochten. Onze inzending met de grote wereldbol (die nu op het
binnenterras staat) en het Nicaraguaans
schooltje scoorden goed. Reden om na de Floriade van 2012 definitief te landen in de vroegere drukkerij van het Missiehuis in Steyl. De
paters en zusters van Steyl verwelkomden ons
met de slogan "een geschenk uit de hemel"
Twee jaar later, april 2014, opende gouverneur Theo Bovens het Wereldpaviljoen in
Steyl. Inmiddels een van de iconen van het
Kloosterdorp Steyl. Via de Stichting Steyl Inspireert werken we samen met alle partners van
dit unieke Maasdorp. Zowel educatief als recreatief is het Wereldpaviljoen een succes.
Na een lange periode lockdown gaan we zondag 13 juni weer open. Wees welkom. Reden
genoeg om een feestje te vieren.

Nieuw: de wereldpoppen
Nieuw in het Wereldpaviljoen zijn de honderden Wereldpoppen die we hebben gekregen
van textiel-ingenieur Noud Verhulst (81) uit
Susteren. Meer dan vijfhonderd poppen!

In de douanehal is een vitrine ingericht met
folkloristische poppen uit Nederland en Europa. In de ontvangsthal staan twee vitrines: een
grote nieuwe die gemaakt is door Lei Beurskens en de mannen van de Technische Dienst
en een kleine die we hebben gekregen. In deze kleine vitrine staan twee prachtige dozen
met daarin unieke kleine porseleinen beeldjes:
uitbeeldend de keizers van China en de Chinese volkeren. Bovendien een klein doosje met
beeldjes van de Chinese opera.

Onderin staat een schaakbord met gegoten
schaakstukken uit Congo.
In de grote vitrine staan de Wereldpoppen uit
de rest van de wereld. We hebben niet alle
poppen kunnen tentoonstellen. Het restant
kunnen we bijvoorbeeld tijdens een markt
verkopen. Al met al een bijzondere aanwinst!

Klaar voor de (her)opening
De afgelopen dagen heeft een poetsploeg
van vrijwilligers het hele Wereldpaviljoen van
onder tot boven schoongemaakt. De grote
voorjaarsschoonmaak. Alles blinkt weer.

om de hoge plekken spin- en stofvrij te krijgen. Kortom: het Wereldpaviljoen blinkt weer
en kan de bezoekers weer ontvangen.

Bloembakken
Jan Verhezen heeft zowel de binnenplaats geheel schoongespoten met de hogedruk spuit
alsook de Fokker 50. Het was afgelopen dinsdag een drukte van jewelste in het Wereldpaviljoen. Leny Hendriks en José Poels waren
met poetsdoek, zeem en dweil volop aan het
werk in de douane hal Nicaragua en Ghana
terwijl Marianne Driessen de achterwand van
La Cantina aan het schoonmaken was.
Jan Verhezen heeft het hele paviljoen met de
stofzuiger schoon gemaakt en zijn vrouw Els
lapte de ramen buiten. Michel Grijseels deed
hand en spandiensten en zorgde ervoor dat de
koffiekan steeds vol was.
Buiten waren Pieter van den Biggelaar en Lei
Beurskens aan het werk om de vier houten
bloembakken in elkaar te zetten. Tuinvrouw
Irma Verkooijen was eveneens buiten het
groen aan het verzorgen.
Een dezer dagen maakt Ellie van der Looij La
Cantina, de hal en het kantoor nog schoon.
O ja, onze voorzitter liep met een plumeau en
een spinnejaeger door het Wereldpaviljoen

Nieuw zijn ook de vier bloembakken die Jan
Verhezen, Lei Beurskens en Pieter van den
Biggelaar van de Technische Dienst hebben
gemaakt. Het moet een positieve bijdrage leveren voor het uitnodigende terras.

Educatie gaat ook van start
Het team Educatie gaat ook weer van start. Op dit moment zijn alle scholen in Noord-Limburg benaderd door de mensen van Educatie. Er zijn twee bijzondere acties in de gemeenten Horst aan
de Maas en Venray om scholen te stimuleren met klassen naar het Wereldpaviljoen te komen.

Zo betaalt de mondiale groep SOS MeerloWanssum de entree (€ 110 per klas) van klassen uit de gemeenten Venray en Horst aan de
Maas. Daarnaast kunnen de klassen uit Horst
aan de Maas ook nog een beroep doen op het
mondiaal platform in die gemeente voor een
bijdrage in de reiskosten.
Programma
In het Wereldpaviljoen volgen de klassen een
educatief, ervaringsgericht programma in nagebouwde delen van een dorp en stad in Nicaragua of Ghana. Het programma sluit aan bij
kerndoelen die te maken hebben met wereldoriëntatie en cultuureducatie.

Miniatuur kermis
In de hal van het Wereldpaviljoen staat de miniatuur kermis. De tien attracties zijn allemaal
gemaakt van wegwerpmaterialen. Thijs Houben uit Sevenum heeft de attracties speciaal
voor het Wereldpaviljoen gebouwd. Hij gebruikte onder meer onderdelen van paraplu's,
oude ruitenwissers en kinderspeelgoed. Met
de miniatuur kermis wordt aandacht gevraagd
voor het feit dat veel oude spullen nog hergebruikt kunnen worden. Kinderen vinden het
geweldig om naar te kijken en ze zijn verrast
als ze van de vrijwilligers te horen krijgen dat
alles van wegwerpmaterialen is gemaakt. Op
speelse wijze zien kinderen wat recycling inhoudt.

Groepen 1 t/m 4 beleven “Het verhaal van
Oom Nacho” en ervaren het verschil tussen
Nederland en Nicaragua wat betreft wonen,
school en cultuur.
Groepen 5 t/m 8 duiken met “Gewoon Anders” in het dagelijks leven van een kind uit
Nicaragua als het gaat om wonen, niet naar
school kunnen, kinderarbeid en de cultuur.
Na de herfstvakantie wordt het educatieve
programma uitgebreid voor groepen 5 t/m 8
met “Trommels en verhalen” over het belang
van de eigen cultuur binnen zowel het traditionele als moderne leven in Ghana.
Meer informatie: www.wereldpaviljoen.com

