
De laatste Corona Ontwikkelingen 
 

Op vrijdag 18 juni hebben we weer aandachtig de persconferentie van demissionair premier Rutte 
gevolgd. En daarna is de exacte tekst op Rijksoverheid.nl nog goed bestudeerd. We zijn daar, net 
zoals vele organisaties, heel vrolijk van geworden. Om er zeker van de zijn is nog gecheckt bij de 
Veiligheidscoördinator van de gemeente Venlo. En ja hoor, het klopt allemaal. Vanaf 26 juni hoeft 
het Wereldpaviljoen zich nauwelijks meer aan voorwaarden vanuit de Rijksoverheid te houden: 
Doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen. Dit betekent 
voor het Wereldpaviljoen een verdubbeling van het huidige aantal van 50 bezoekers, dus nu naar 
100 bezoekers. Bij dit aantal moet de anderhalve meter maatregel wel nog gehandhaafd blijven. 
Mondkapjes zijn vanaf deze datum niet meer nodig, mits voldaan kan worden aan deze 1,5 meter 
maatregel. Ook is het niet meer nodig om via de website of telefonisch te reserveren. 
Het enige dat wel nog gedaan moet worden zijn de registratie (i.v.m. eventueel bron- en contact-
onderzoek) en een checkgesprek (of men klachten heeft). 
In ieder geval mogen we onze kuchschermen en andere zaken weer wegdoen en kunnen we ons 
Wereldpaviljoen weer onbeperkt laten schitteren. 
 

Samengevat: Vanaf zondag 27 juni  
geen mondkapjes en schermen, geen reserveringen meer, wel anderhalve meter! 
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Media-aandacht 
 

De schenking van de poppencollectie van 
Noud Verhulst heeft het Wereldpaviljoen veel 
media-aandacht gebracht. Vrijwel elk zichzelf 
respecterend dag- of weekblad heeft ons pers-
bericht, inclusief foto’s geplaatst. Zelfs regio-
nale Duitse media plaatsten berichten over 
onze heropening en deze collectie. Dagblad de 
Limburger, weekblad Peel en Maas en Om-
roep Venlo deden daar nog een schepje bo-
venop. De Limburger plaatste een twee pagi-
na’s groot artikel over deze collectie. En Om-
roep Venlo kwam met een cameraploeg opna-
mes maken. Dit resulteerde in een mooi 
nieuwsthema op tv. 

Noud Verhulst (links) en René Poels van het 

Wereldpaviljoen plaatsen de poppetjes in 

een van de vitrines. 

Afbeelding: Mara van den Oetelaar 

mailto:pr-communicatie@wereldpaviljoen.com


Terras 
 

De afgelopen weken is ons terras flink aange-
pakt. De door boomwortels omhoog gedrukte 
bestrating is door de gemeente weer recht 
gelegd. Het hekwerk aan beide zijden is door 
Pieter rood geschilderd. Door onze mannen 
van de Technische Dienst, Lei, Jan en Pieter 
zijn schitterende bloembakken gemaakt, die 
vakkundig zijn gevuld door de groene handjes 
van José. Piet heeft gezorgd voor muziek. En 
Nettie heeft bij Lindeboom een drietal para-
sols weten te bemachtigen die binnenkort ge-
leverd worden. 
Het resultaat mag er zijn, zoals we tijdens de 
inloopmiddag voor onze vrijwilligers op 9 juni 
konden zien. We hebben een terras gekregen, 
dat niet alleen onze vrijwilligers, maar ook on-
ze bezoekers en toevallige voorbijgangers uit-

nodigt om er te gaan zitten en iets te drinken. 
Dank aan allen die hier hun steentje aan heb-
ben bijgedragen. Het is voor het Wereldpavil-
joen een verdere stap in de richting van een 
volwaardige, professionele en attractieve plek 
binnen Kloosterdorp Steyl. 
 

Fietsen stallen 
Nu het terras zo mooi is geworden en zo uit-
nodigt om er te gaan zitten, willen we jullie 
vragen het ook mooi te houden. Je kunt dat 
doen door jouw fiets niet meer rechts van de 
ingang op het terras te stallen. 
Achter het vliegtuig is ruimte genoeg om de 
fietsen neer te zetten. Ze vallen daar niet zo 
op, terwijl de terrasbezoeker niet tegen een 
stel fietsen aan hoeft te kijken. Ook op deze 
manier kunnen we samen de uitstraling van 
ons terras weer verder verbeteren. 

Facebook en Lagotronics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Wereldpaviljoen in Steyl werkt sinds de opening van Ghana samen met het Venlose bedrijf  
Lagotronics. Een bedrijf dat wereldwijd games en VR-experience bouwt in musea en pretparken. 
Het Wereldpaviljoen vroeg Lagotronics Projects om een nieuwe, eigentijdse experience te ontwik-
kelen met als onderwerp Ghana. En dat is gelukt met de bustocht door Ghana en de VR-beleving in 
het dorp en de markt en ook in de vluchtelingenboot. Het Venlose bedrijf zorgde voor de techniek 
en de brillen, filmmaker Marijn Poels voor de 360 graden filmopnames en VR-beleving.  De simula-
tie in de boot is gemaakt door student Victor Vergoossen, 3D artist bij BlueTea in Ittervoort.  
Lagotronics heeft daarover in haar internationale Nieuwsbrief aandacht besteed. Zo is het Wereld-
paviljoen ineens bekend bij musea en pretparken in de hele wereld. 







Minimabeleid 
 

Het Wereldpaviljoen heeft zich de afgelopen 
tijd ingezet om kinderen uit armoede gezin-
nen te bereiken. Vanwege de situatie thuis 
krijgen deze kinderen nauwelijks of niet de 
gelegenheid om het Wereldpaviljoen te be-
zoeken. In de gemeente Venlo alleen al wonen 
1200 kinderen in armoede gezinnen. Dankzij 
twee fondsen -die anoniem wensen te blijven- 
hebben we geld gekregen om een bijzondere 
actie te houden voor deze kinderen. Via de 
voedselbanken in Venlo, Peel en Maas en Ven-
ray (Horst-Bergen) worden binnenkort aan 
deze gezinnen vouchers aangeboden waar-
mee ze (gratis) het Wereldpaviljoen kunnen 
bezoeken. Laten we hopen dat we op deze 
wijze veel van deze kinderen een mooie en 
leerzame middag kunnen aanbieden.  
 

Nieuwe activiteiten 
 

Het bestuur is voortdurend bezig om te kijken 
op welke manier het Wereldpaviljoen op de 
kaart te zetten, niet alleen de eigen activitei-
ten, maar ook het Wereldpaviljoen als locatie 
voor andere activiteiten. Zo zijn er contacten 
met een organisator van concerten, met een 
bioscoop en de Venlose bibliotheek om in het 
Wereldpaviljoen ook andere activiteiten te 
organiseren. Of dit zal leiden tot extra pro-
gramma-aanbod zal de komende weken moe-
ten blijken. We houden jullie hierover vanzelf-
sprekend van op de hoogte. 
 

Boekingen 
Daarnaast zien we het aantal schoolboekingen 
en boekingen voor familiefeesten en kinder-
feestjes weer flink toenemen.  
 

 

Uitwisseling vrijwilligers 
 

Zoals bekend is het Wereldpaviljoen een van 
de vele partners in Steyl die samenwerken 
binnen de stichting Steyl Inspireert. Bijna alle 
partners hebben vrijwilligers. Omdat het goed 
is dat we van elkaar weten wat de andere 
partners te bieden hebben, overwegen we om 
aan alle vrijwilligers in Steyl een voucher aan 
te bieden die gratis toegang geeft tot de ande-
re voorzieningen en activiteiten. Op die ma-
nier ervaar je zelf wat de ander doet en aan te 
bieden heeft. En dat kunnen we dan weer de-
len met onze bezoekers.  

Nieuwe vrijwilligers 
 

De afgelopen weken hebben we zes aspirant-vrijwilligers mogen verwelkomen. Zo zijn de teams 
Recreatie, Horeca en Educatie uitgebreid met ieder twee nieuwe vrijwilligers, waarvan vier vrijwil-
ligers bereid zijn om ook bij andere teams uit te helpen. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Ineke Driessen (team Educatie) die haar pensione-
ring graag op een andere wijze wil invullen en van Marianne Derkx en Farshi Arbebeli die beiden 
vele jaren bij Recreatie hebben geholpen en om persoonlijke redenen zijn gestopt. Voor allen onze 
hartelijke dank voor de jarenlange inzet!  
 
Aanwas 
Overigens kunnen we zowel bij Educatie, Recreatie en La Cantina (horeca) nog vrijwilligers gebrui-
ken. Kijk eens rond in jouw omgeving, familie, kennissen en vrienden/vriendinnen.  



Kloosterdorp Steyl 
 

Steyl heeft haar naam Kloosterdorp Steyl te 
danken aan de uit het Duitse Goch afkomstige 
priester Arnoldus Janssen. Omdat het in Duits-
land verboden was om een missiehuis te reali-
seren (Kultuurkampf Bismark) begon hij aan 
de Maas in Steyl in 1875 in een vervallen her-
berg een klooster. Dat zou later de basis zijn 
voor het Missiehuis St. Michaël. Een van de 
meest in het oog springende gebouwen van 
het Missiehuis is de dubbele kerk. Door ge-
brek aan bouwgrond besloot Arnoldus Janssen 
twee kerken boven elkaar te bouwen: een bo-
ven- en een benedenkerk. In de benedenkerk 
bevindt zich de graftombe van de in 2003 door 
de paus heiligverklaarde Arnoldus Janssen.  
Het Missiehuis is er voor paters en broeders. 
Hun Congregatie (Gezelschap) heeft officieel 
de Sociëteit Verbi Divini, hetgeen betekent 
het Gezelschap van het Goddelijk Woord, af-
gekort SVD. Nadien is het Heilig Hart Klooster 
gerealiseerd door de vrouwelijke tak van de 
Steyler missionarissen (de Dienaressen van de 
Heilige Geest, in de volksmond de Blauwe Zus-
ters genoemd. De derde kloostergemeen-
schap in Steyl is de Congregatie van de Diena-
ressen van de Heilige Geest van de Altijd Du-
rende Aanbidding,  

In de volksmond de Roze Zusters. Deze slot-
zusters wonen in het Heilige Geestklooster. In 
het verleden waren de paters en zusters van 
Steyl geheel zelfvoorzienend met eigen boer-
derijen in de regio en een eigen krachtcentrale 
(ketelhuis) e.d. 
De missionarissen van Steyl zijn in 80 landen 
met ruim 9.000 broeders, paters en zusters 
actief betrokken bij christelijke en sociale pro-
jecten. Ze helpen gemeenschappen op te bou-
wen, scholen te bouwen voor een betere toe-
komst, mensen op te leiden in werkplaatsen 
en ziekenhuizen en kinderdagverblijven te 
runnen. Ze zorgen ook voor een van de meest 
prangende problemen van onze tijd: de voor-
ziening van mensen van drinkwater, om er 
maar een paar te noemen. 

De vakantieperiode komt er aan 
 

Nog even en dan zitten we weer midden in de zomervakantie. We zijn lang gesloten moeten blijven 
en nu we open mogen, willen we ook meteen “flink aan de bak”. We willen tijdens de vakantie heel 
graag meer dagen in de week open dan de reguliere woensdag- en zondagmiddag. Daarnaast wil-
len we ook vaker gebruik gaan maken van ons geheel vernieuwde en gezellige terras. Het bestuur 
heeft hard gewerkt om het Wereldpaviljoen de winter door te helpen. Rijks- en gemeentelijke 
overheid hebben subsidies verstrekt en vele donateurs hebben grotere of kleinere donaties ge-
schonken. Nu vragen we jullie om het Wereldpaviljoen de zomer door te helpen. Het bestuur en de 
teamleiders doen daarom een beroep op al onze vrijwilligers. Dus niet alleen de vrijwilligers van 
Recreatie en Horeca. Kom een paar keer tijdens de zomervakantie helpen bij Recreatie of Horeca. 
Wanneer we voldoende mensen beschikbaar hebben, kunnen we naast de woensdag- en zondag-
middag ook open op de dinsdag- en donderdagmiddag. Je kunt je hiervoor melden bij de teamlei-
ders Horeca piet.driessen@ziggo.nl of Recreatie marlougiesen@hotmail.com of bij onze admi-
nistratie info@wereldpaviljoen.com. 
 

Posters en flyers 
Bovendien hebben we, net zoals vorig jaar, voor de zomer weer een mooie poster gemaakt. Deze 
zal de komende weken, samen met onze Wereldpaviljoen-flyer, rondgebracht worden naar VVV-
kantoren, hotels, vakantieparken en campings. Al met al zullen we bij zo’n 125 adressen in Noord-
Limburg een pakketje bezorgen. We hopen daarmee de vele toeristen in onze regio te bereiken en 
daarmee ons Wereldpaviljoen ook elders in Nederland bekendheid te kunnen geven.  

mailto:piet.driessen@ziggo.nl
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Laten we er samen een gezellige en mooie zomer van maken, waarbij we het  
Wereldpaviljoen weer schitterend op de Nederlandse kaart kunnen zetten! 


