Belangrijke
datums:
23 t/m 29 april 2016
5de vakantieweek.
5 mei 2016 wandeltocht
GTB.
18 t/m 24 juni 2016
6de vakantieweek.
22 t/m 28 oktober 2016
7de vakantieweek.
01 januari 2017
Nieuwjaarsduik

Beste vrijwilliger, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio
een warm hart toedraagt.
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 1 van onze stichting. Via deze nieuwsbrief proberen we
iedereen een beetje op de hoogte te houden wat er is gebeurt de afgelopen periode
en waar we zoal mee bezig zijn. We proberen dit zo kort en krachtig mogelijk te
houden.

Korte terugblik 2015
Op 1 januari 2015 hebben wij samen met BreeBronne weer de “Unox”
Nieuwjaarsduik georganiseerd. Met 145 duikers en vele bezoekers aan de kant, was
deze activiteit een groot succes. Financieel is dit een activiteit die we zeker nodig
hebben.
Op Hemelvaartsdag 14 mei, hebben wij samen met Leon Timmermans onze eerste
wandeltocht GTB (Grand tour de Bree) georganiseerd.
Mede dankzij het prachtige weer hebben vele wandelaars hieraan deelgenomen.
Het afgelopen jaar hebben we twee vakantieweken mogen organiseren. Een week
waren vooral gezinnen met jonge kinderen te gast en de andere week vooral
gezinnen met jongeren. Beide weken waren weer zeer bijzonder. Onze gasten
hebben wederom genoten van de fantastische activiteiten en accommodatie. Voor
reacties van onze gasten verwijzen we graag naar onze website, ze zijn absoluut de
moeite waard om te lezen. http://www.herbergpapilio.nl/reacties-gastenvakantieweek
Op 1 januari 2016, hebben we alweer voor de vierde keer een schitterende
Nieuwjaarsduik mogen organiseren met wederom veel stoere duikers. Aangezien dat
de buitentemperatuur hoog was, voor het tijdstip van het jaar, hadden we voor een
cocktailbar gekozen. L1, de plaatselijke tv en radio omroep (omroep P&M) en de
krant (dagblad de Limburger) waren getuigen van de vele helden die het water
indoken. De opbrengst van deze activiteit was € 2.000,00

In 2015 hebben wij als stichting deelgenomen aan 3 symposiums. In maart op
het symposium “Het kind met kanker”, in oktober “Net dat beetje extra” en in
november zijn we naar “Blijvend verbonden” geweest. Tijdens deze
symposiums hebben we veel informatie achtergelaten en veel betrokken
mensen mogen ontmoeten. Dit alles doen we om meer naamsbekendheid te
krijgen in Nederland. Ook in 2016 staan al enkele symposiums gepland.
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Activiteiten
Van 23 t/m 29 april 2016 is onze vijfde vakantieweek. Zes gezinnen zijn hier
voor uitgenodigd. Met de organisatie zijn we weer volop bezig.
Op Hemelvaartsdag 5 mei 2016, organiseren wij voor de tweede keer de
wandeltocht GTB in Maasbree. Deze tocht wordt al voor de 12e keer
gehouden in en rondom Maasbree. De organisatie hebben wij vorig jaar over
mogen nemen van Leon Timmermans. Zie voor verdere info over de tocht op
onze website: http://herbergpapilio.nl/grand-tour-de-bree
Van 18 t/m 24 juni 2016 staat de zesde en van 22 t/m 28 oktober de
zevende vakantieweek gepland.

Bestuursinformatie
Het bestuur zit uiteraard niet stil. Begin 2016 willen wij het beleidsplan van
onze stichting afronden. Dit zijn we, in samenwerking met Rotary club Venlo
Maas en Peel, opgestart. Met dit beleidsplan kunnen we naar grotere
berdrijven en instellingen gaan, voor een financiële bijdrage. Binnenkort gaan
wij ook het vrijwilligersbeleid op papier zetten. Dit om duidelijkheid te creëren
wie we als vrijwilligers in ons bestand hebben, wat ze willen en kunnen
betekenen voor onze stichting en hoe kunnen wij ze binden aan onze
stichting.

Donaties
Het afgelopen jaar hebben we weer diverse mooie donaties mogen
ontvangen, Zoals: Eindbedrag P&M Hoés, Specsavers, verdiensten dorp en
duel, uitvaart Dhr. Peeters, kinderkledingbeurs Stramproy, twee keer een
cheque van Rotary club Horst aan de Maas, firma Eurotech, Stichting
Stratenfonds, Stichting Kruis en Groen, donatie firma Jabil, bijdrage Kerst-in
basisschool de Horizon in Grashoek, personeelsbijdrage van basisschool de
Violier in Maasbree en diverse persoonlijke donaties.
Vorige week nog hebben wij een donatie mogen ontvangen van de familie Driessen.
Tijdens de uitvaart van Dhr Hay Driessen is in plaats van bloemen, een bijdrage
gevraagd voor onze stichting.( Dit was de persoonlijke wens van Dhr Driessen zelf.)
Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun donatie.

www.herbergpapilio.nl

info@herbergpapilio.nl

Jaargang 2016 Nr 1 - blad 2

Kledingactie:

Belangrijke
mededelingen:
Voor diverse
commissies zijn we nog
op zoek naar
enthousiaste
vrijwilligers. Lijkt het je
wat om ons te helpen
laat het dan even weten
via een mailtje. (Zie
voor meer info hierlangs
onder commissies.)

Een mooi nieuw initiatief is afkomstig van Zorgboerderij Dubroek.
Mat Lenders en Sitske van der Leck willen ons financieel gaan steunen. Zij
zijn, al jaren het inzamelpunt van oude kleren voor Sams kledingactie,
(voorheen stichting Mensen in Nood.) Nu hadden Mat en Sitske het idee om,
het geld wat ingezameld wordt door de verkoop van de oude kleren, te gaan
verdelen. Een gedeelte gaat naar Sam’s kledingactie en een gedeelte gaat
naar onze stichting. Mat en Sitske voelen zich vanaf het begin betrokken met
onze stichting. Ook wij kunnen dit zeker waarderen.
Indien we iets meer weten over deze actie, laten wij dit natuurlijk weten.
Wil je meer weten over Zorgboerderij Dubbroek bekijk dan eens hun site:
http://www.zorgboerderijdubbroek.nl/

Commissies
Om het bestuur te ontlasten zijn we bezig om diverse commissies op te
starten. Enkele voorbeelden zijn:
Sponsorcommissie: deze gaan we opstarten als het beleidsplan goedgekeurd
is en verspreid kan worden.
Activiteitencommissie: denk aan het organiseren van de Nieuwjaarsduik de
wandeltocht en bedenken van nieuwe activiteiten.
Vakantieweekcommissie: het organiseren van de activiteiten en het indelen
van de vrijwilligers voor de vakantieweken.
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