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Het einde van een drukke zomervakantie
Op 13 juni jl. ging het Wereldpaviljoen weer open, na een lange sluiting in verband met Corona.
De eerste weken kwam het bezoek nauwelijks op gang. Er waren dagen bij dat er meer vrijwilligers dan bezoekers aanwezig waren.
Maar wat hebben we een prachtige PR gehad. Vaak hebben we aandacht gekregen in de Limburger, in Via Venlo, in de Blerickse krant en andere lokale en regionale weekbladen. Vooral de schenking van de collectie poppen door Noud Verhulst heeft ons flink in the picture gezet. Maar ook de
gezamenlijke actie van alle partners in Steyl heeft diverse toeristische bladen bereikt en zelfs de
Museumkrant. En een aantal vrijwilligers heeft alle parken, campings, hotels en VVV-kantoren van
Bergen tot Roermond en van Weert tot Venray van onze flyers voorzien. Wat hebben we het daarna druk gehad. Vrijwel de gehele vakantieperiode hebben we bezoekersaantallen van 80-100 per
middag gehad. Bovendien trokken de arrangementen ook weer aan en hebben we tenslotte nog
enkele andere activiteiten in het Wereldpaviljoen gehad (zie elders in deze Nieuwsbrief).
Mede dankzij de inzet van al onze vrijwilligers mogen we gerust zeggen, dat deze zomer een enorm
succes is geweest. Dank je wel daarvoor!

Vrijwilligers bij elkaar op de koffie
In Kloosterdorp Steyl zijn vele tientallen vrijwilligers actief. Met grote inzet wordt gewerkt
in de musea, tuinen, kloosters en culturele
attracties. Toch zijn we niet altijd op de hoogte wat er bij de ‘buurman’ te zien en te beleven is. Dat is de reden dat de partners van
Steyl, verenigd in de Stichting Steyl Inspireert,
hebben afgesproken dat de vrijwilligers die
actief zijn in Steyl (gratis) bij elkaar op bezoek
mogen. Tijdens de openingsuren kun je binnenkort kennis maken. Daarvoor wordt thans

een voucher gemaakt. Neem deze voucher
mee en laat die bij de entree van de bezoekende organisatie stempelen of tekenen. Je
kunt overal individueel heen. Maar jouw partner mag ook mee. Voor een bezoek aan het
Heilig Hart Klooster wordt het op prijs gesteld
om met meerdere vrijwilligers tegelijk te gaan
en vooraf even te melden. Kijk voor een bezoek op de websites maar de openingsuren.

Een zonnige en sfeervolle Steylerdag

De Steylerdag 2021 is een groot succes geworden. Duizenden bezoekers bezochten het
Kloosterdorp Steyl aan de Maas. Ook het Wereldpaviljoen mocht meer dan duizend bezoekers verdeeld over de hele dag ontvangen,
zowel in de inleefateliers Nicaragua en Ghana
als op het binnen- en buitenterras. De bezoekers waren zeer geïnteresseerd en luisterden
naar de verhalen van de vrijwilligers. Ze kregen een indruk wat het Wereldpaviljoen allemaal te bieden heeft. En de meeste komen de
komende tijd terug met kinderen en kleinkinderen. Op het terras was het zonnig en feestelijk. Op de markt werd leuk verkocht en namens de vrouwengroep SITRA in Noord-Ghana
van kunstenares Faustina werden ook door
vrouwen gemaakte manden verkocht. Onder
de bezoekers waren mensen die interesse
hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

En dankzij de mannen van de in Venlo en omstreken wereldberoemde PCB Sixtiesband was
het een groot feest op het terras en op de Sint
Michaëlstraat. Passanten stopten en maakten
een dansje net als bezoekers van het terras.
En ondertussen werd links en rechts door de
vrijwilligers uitvoerig verhaald over de ins en
outs van de culturele attractie het Wereldpaviljoen. Met dank aan al onze vrijwilligers voor
hun grote inzet en met dank aan de organisatie van de Steylerdag, Op naar de Steylerdag
2022!

Steylerdag 2021

International bezoek
Dankzij de aanwezigheid van de kloosters ontvangen we in het Wereldpaviljoen veel internationale gasten. Mannen en vrouwen die elders in de wereld als religieuze actief zijn of
nog in opleiding zijn.
Zo bezocht onlangs de Ghanese zuster Bernadette met twee Chinese collega’s het Wereldpaviljoen. Het bijzondere was dat zuster Bernadette in het Noordwesten van Ghana actief
is niet ver van het dorpje Sirigu waar kunstenares Faustina werkzaam is en de vrouwengroep SITRA leidt.
Zr. Bernadette kent het project. De zusters
genoten van met name ons Ghana inleefatelier, maakten de busreis mee, beleefden het
leven in het dorp via de VR-brillen en maakten
de overtocht in de vluchtelingen boot mee.
Trouwfoto
Ook maakten ze een “trouwfoto met onze
voorzitter. “Geweldig wat jullie hier gemaakt
hebben om de bezoekers kennis te laten maken met mijn vaderland”, aldus de zusters.

Literaire Zomer in het WP
Vrijdag 3 september vond in het Wereldpaviljoen in Steyl de 22e Literarische Sommer
plaats. Dat is een nieuwe activiteit in het Wereldpaviljoen via de Bibliotheek in Venlo. De
schrijvers Christoph Peters (D) en Rob van Essen (Nl) ontmoeten elkaar.
Grenzen
Een bijzondere ontmoeting tussen twee succesvolle auteurs, waar grenzen vervagen. Rob
van Essen (NL) en Christoph Peters (D) spraken over hun leven als schrijver en lieten hun
werk de revue passeren.

Een bus vol
Meer dan zestig mensen had geboekt voor
een bezoek op zondag. Het liep gesmeerd. Ineens draaide kwart voor twee een touringcar
Airport Steyl op, de parkeerplaats bij het vliegtuig. Piloot Lei begreep er niets van. Er had
toch geen bus vol met mensen geboekt. De
chauffeur stapte voldaan uit: we zijn er! Lei
vroeg de chauffeur wat de bedoeling was.
“We hebben gereserveerd”, sprak de chauf-

feur. Wat blieft! De chauffeur toonde de reserveringskaart. En wat bleek: het gezelschap
had gereserveerd voor de Passiespelen in Tegelen en was dus verkeerd. De voorstelling
begon enkele ogenblikken later om twee uur.
Bellen
Vroeg de chauffeur nog aan Lei of hij de Passiespelen kon bellen dat ze even wachten op
dit gezelschap. Het is niet bekend of ze de
voorstelling hebben gehaald.

Nicaragua in het bankgebouw
Sinds kort hangen in het bankgebouw van San
Pedro twee bijzondere kunstwerken. Een van
JanGeert van der Post die jarenlang in Nicaragua heeft gewerkt bij de ambassade. Daar
heeft dit wandkleed ook gehangen. Leuke
anekdote is dat bij aankomst in het Wereldpaviljoen van dit kleed bij secretaris Eef Bongaarts een lichtje begon te branden. “Hebben
we zoiets niet al ergens in San Pedro”, vroeg
hij zich af. En ja hoor. Bij de ingang van de redactie lag een vloermat van hetzelfde materiaal als het grote kleed. Voorstellende een
vrouw bij een katoenplantage. Beide wandkleden hangen nu in het bankgebouw.

Consternatie in het Wereldpaviljoen
Consternatie in het Wereldpaviljoen met in de
hoofdrol twee frietpannen (friteuses). Wat
was het geval: huismeester Michel zag in de
keuken onder de kasten twee zwarte vuilniszakken die keurig dichtgemaakt waren met
zo’n wit draadje. Zoals meestal ruimt hij de
vuilniszakken op. Hij trok de twee zakken
nietsvermoedend onder het kastje vandaan,
tilde ze op, voelde wel dat ze wat zwaarder
waren, en liep via de weegschaal, Nicaragua,
doorgang Ghana maar de uitgang om de zakken vervolgens in de grote groene container
te gooien. Toen hij omkeek zag hij een spoor
van olie op de grond!! Vanaf de keuken tot de
container lekte olie uit de zakken! Een drama
want de vloer was spiegelglad geworden.

maakt en onder de kast gezet. Met het idee
om deze tijdens de Steyler Open Dag weer tevoorschijn te halen om bitterballen e.d. warm
te maken.
Huismeester Michel Grijseels zag twee dichtgeknoopte vuilniszakken en dacht meteen dat
deze naar de container moesten. Maar door
de scherpe kantjes van de frietpannen ontstonden er gaatjes en gaten in de zakken en
liep de olie eruit. Met alle gevolgen van dien.

Wat bleek. Marianne Driessen had met de
beste bedoeling de twee friteuses (met olie) in
twee zwarte vuilniszakken gedaan, dichtge-

Omdat het vlak voor openingstijd was, hebben
we met een dweil en sopje alles gepoetst. Het
bleef glad. Vervolgens hebben we zand van de
CASA-vloer gehaald en over het oliespoor gestrooid zodat de bezoekers niet konden uitglijden. Zag wel Afrikaans uit, maar toch!
Eind goed, al goed: Hans Schouwenberg heeft
de pannen weer schoongemaakt en Lei Beurskens heeft de vloer nog eens onder handen
genomen.

Minima

Ongewenste gasten

De actie om kinderen van minima-gezinnen de
kans te geven een bezoek te brengen aan het
Wereldpaviljoen begint zijn vruchten af te
werpen. Niet dat het storm loopt, maar er zijn
al diverse gezinnen met de vouchers op bezoek geweest. Binnen het partneroverleg van
Steyl inspireert hebben we afgesproken om in
principe volgend jaar deze vouchers te laten
gelden voor alle activiteiten in Kloosterdorp
Steyl.

Nadat het een tijdje rustig is geweest, is enkele weken geleden weer ingebroken in het Wereldpaviljoen. Resultaat: twee beschadigde
deuren (die ze niet hebben kunnen openen)
en drie opengebroken kasten op kantoor. Ze
hebben de geldkist met het kleingeld meegenomen. En achteraf bleek dat ze ook nog 6
kratten bier ontvreemd hebben. Jammer dat
dit soort onverlaten nog steeds actief blijft in
onze samenleving.

Handboek vrijwilligers
Onlangs hebben jullie een geactualiseerde
versie van het “Handboek Vrijwilligers” gekregen. Eigenlijk mag je niet meer spreken van
een “handboek”. Het is behoorlijk uitgedund.
Er staat nu alleen nog informatie over de organisatie in, over het aanmelden en afmelden
van vrijwilligers en andere nuttige informatie.
Beschikbaar
In het vorige en echte Handboek was ook informatie opgenomen over Nicaragua en Ghana. Het bestuur heeft besloten om deze informatie in een boekje op te nemen, dat geschreven wordt door voorzitter René Poels. Dit
boekje zal daarna aan alle vrijwilligers beschikbaar gesteld worden, maar zal ook voor onze
bezoekers beschikbaar zijn in ons winkeltje in
La Cantina.

Afscheid
Voor de tweede keer is het Wereldpaviljoen het decor geweest van een herdenkingsbijeenkomst.
De moeder van onze vrijwilligers Piet en José Driessen (en schoonmoeder van Marianne en René)
overleed op 97-jarige leeftijd. Na een korte bijeenkomst bij het crematorium werden in het Wereldpaviljoen herinneringen opgehaald over mam Driessen door kinderen en kleinkinderen. Een
intieme bijeenkomst in een bijzondere entourage met verhalen en foto’s en als afsluiting een bijzonder lied: de Oma Blouse. Geschreven en gezongen door kleindochter Karlijn Surminski.

Kinderboekje aangeboden aan schenker poppencollectie
Het door onze secretaris Eef Bongaarts geschreven kinderboekje over de poppen van het Wereldpaviljoen is onlangs aangeboden aan de schenker van de poppen, Noud Verhulst uit Susteren. Dat
gebeurde op het zonovergoten terras van het Wereldpaviljoen in bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. De kinderen van Noud waren maar wat blij en trots dat de unieke verzameling poppen
uit de hele wereld een plek hebben gekregen in het Wereldpaviljoen. Noud was zeer verrast. Hij
bestelde meteen enkele tientallen boekjes.
Andere wereld
De hele familie Verhulst bezocht daarna
het Wereldpaviljoen te beginnen met de
bijzondere vliegreis naar een Andere
Wereld. Jong en oud genoot zowel in
Nicaragua en Ghana.
Gratis
Alle vrijwilligers van het Wereldpaviljoen
krijgen een boekje gratis. Mocht je het
nog niet hebben. Ze liggen op de bar in
La Cantina.
Bezoekers kunnen het boekje kopen
voor slechts € 3,95.

