Belangrijke
datums:

Beste vrijwilliger, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio
een warm hart toedraagt.

22 t/m 28 oktober 2016:
7de vakantieweek.

Voor u ligt nieuwsbrief nr. 2 van onze stichting.
2016 is al weer meer dan half voorbij, dus we willen jullie op de hoogte brengen wat
er allemaal gebeurd is het afgelopen half jaar.

13 oktober 2016:
Symposium
“net dat beetje extra”

Korte terugblik afgelopen half jaar.

01 januari 2017
Nieuwjaarsduik.
april / mei 2017:
8ste vakantieweek
Datum nog niet
definitief.
25 mei 2017
Wandeltocht GTB.

De wandeltocht GTB 2016, die afgelopen Hemelvaartsdag 5 mei is gehouden, is een
groot succes geworden. Bijna 500 deelnemers hebben kunnen genieten van de
mooie natuur die Maasbree en omstreken te bieden heeft. Vanuit Breebronne, kon
men kiezen uit 3 routes van respectievelijk 12, 19 of 28 kilometer. Ook dankzij het
fraaie lenteweer was het een gezellige happening. De pauzeplaats bij zorgboerderij
Dubbroek was heel gezellig ingericht. Hier kon men genieten van een lekker stukje
vlaai met koffie of een broodje knak en fris.
De organisatie heeft al te kennen gegeven om in 2017, op Hemelvaartsdag 25 mei,
weer een mooie wandeltocht te gaan organiseren. Ook wordt er dan gedacht aan
een korte route van +/- 5 km voor kinderen of gezinnen met jonge kinderen. De
startplaats is nog niet bekend en zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door: Jumbo Maasbree, Zorgboerderij Dubbroek,
Bakkerij 't Bruedje en BreeBronne. Het mooie routeboekje is tot stand gekomen door
de sponsors: Schoonheidsspecialiste Els, ABC hekwerk, HMB Maasbree,
BreeBronne, Libelnet en Jumbo Maasbree. Ook onze enthousiaste vrijwilligers
bedankt voor jullie medewerking en we hopen weer op jullie deelname volgend jaar.
Van 23 t/m 29 april hebben wij onze 5de vakantieweek gehouden. In deze week
hebben we zes gezinnen mogen ontvangen. Met in totaal 22 gezinsleden was het
een gezellige drukke happening in onze herberg. Er zijn in deze week weer veel
gesprekken gevoerd, allemaal met een lach en een traan. We kunnen zeggen dat dit
een heel hechte groep was. Aan bijna alle activiteiten hebben ze gezamenlijk
deelgenomen. Deze groep heeft zelfs al een reünie gehouden. Met alle zes de
gezinnen zijn ze een weekendje weg geweest op een minicamping in Winterswijk.
Leuk om te horen dat de gezinnen zo contact met elkaar hebben na onze
vakantieweek.
Van 18 t/m 24 juni hebben wij onze 6de vakantie week gehouden. Met drie gezinnen
was dit, in tegenstelling tot de vorige week, een hele rustige week. Ook in deze week
zijn er veel gesprekken onderling, en met onze vrijwilligers gevoerd. De koffie was
niet aan te slepen. Ondanks het mindere aantal gezinnen kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde week. 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-gasten-vakantieweek
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Onze vakantieweken zijn heel speciaal, mede door de activiteiten die we aangeboden
krijgen. Daarom is het idee ontstaan om in iedere nieuwsbrief één aanbieder eens
kort onder de aandacht te brengen.
Deze keer activiteit bij: Baggy-Bash
Meerdere vakantieweken zijn we te gast mogen zijn bij Baggy-Bash in Maasbree.
Mieke en Tjeu Kessels, zijn vanaf het begin, en tijdens de oprichting van onze
stichting, zeer betrokken geweest. Dit doen ze zeker namens “Geertje” die op 26
jarige leeftijd overleed en oprichtster was van het bedrijf Baggy-Bash.
Tijdens ons bezoek, met onze gasten, krijgen we als eerste een rondleiding in het
winkeltje van Baggy-Bash. Hierin vertellen Mieke en Tjeu over het ontstaan en
voortzetten van het levenswerk van “Geertje”.
Daarna gaan onze gasten onder begeleiding van Mieke mooie naamhangers maken,
in het knusse atelier, achter in de tuin. Als de dames binnen gezellig aan het
knutselen zijn, krijgen de mannen, via Tjeu, de geweldige verhalen te horen over zijn
grote hobby het houden van Toerako’s. De vogels komen alleen voor in Afrika ten
zuiden van de Sahara. De vogels zijn vrij groot tot zo’n 50 cm en de meeste van hen
vertonen spectaculaire kleuren, vooral in de vlucht (zie foto). Mieke en Tjeu zorgen
iedere keer weer voor lekkere versnaperingen en aan drinken geen tekort. Al met al
een geweldige huiselijke sfeer. Ook de reactie van onze gasten zijn steeds lovend
over het bezoek aan Baggy-Bash, en mede door de blijvende herinnering die ze mee
krijgen. Gelukkig mogen we in 2017 weer te gast zijn bij hun.(Hierlangs twee mooie
voorbeelden van de naamhangers). Voor meer informatie over Baggy-Bash bekijk
eens hun site: Website: Baggy-Bash

Activiteiten:
Van 22 t/m 27 oktober 2017 is onze zevende vakantieweek. Diverse
gezinnen zijn hier al voor uitgenodigd. En zoals het er nu naar uitziet kunnen
we weer zes gezinnen verwelkomen.
Op 1 januari, is het weer de bedoeling om onze jaarlijkse nieuwjaarduik te
organiseren bij Breebronne in Maasbree. Binnenkort zal weer met de
organisatie gestart gaan worden. Dit omdat we een nieuwe evenementen
vergunning moeten aanvragen bij de gemeente.
Op 13 oktober zullen wij, Herberg Papilio, met een stand op het symposium
“net dat beetje extra” in Goirle staan. Tijdens dit symposium kunnen we in
contact komen met verpleegkundigen en pedagogen. Ook onze
naamsbekendheid zal dan verbreed worden. Voor meer info kijk eens op hun
website: net dat beetje extra
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Bestuursinformatie
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.)

Tijdens de laatste bestuursvergadering, voor de vakantie, zijn een paar
belangrijke speerpunten besproken die we de komende tijd verder gaan
uitwerken. Gedacht moet worden aan:
Verder uitwerken en op papier zetten vrijwilligersbeleid.

Sponsoren zoeken die ons financieel willen steunen. Dit om meer continuïteit
in onze financiën te krijgen. Voor ons een belangrijk hulpmiddel hiervoor is het
beleidsplan dat zo goed als klaar is.
Commissies gaan vormen. Zie ook onder Commissies.

Acties:
Kledingactie:
De kledinginzameling bij zorgboerderij Dubbroek is een groot succes. Sinds dat
Herberg Papilio mee mag doen zijn er al twee keer leuke bedragen bij elkaar
gespaard. Totaal al € 322,50....... en er ligt alweer een partij van 750 kg klaar.
Wat een succesvolle actie. Dus, heeft u kleding of schoeisel over, breng het dan naar
zorgboerderij Dubbroek. U steunt daarmee twee fantastische goede doelen.

http://www.zorgboerderijdubbroek.nl/

Statiegeldactie:
Jumbo Maasbree is gestart met een statiegeld actie voor Herberg Papilio.
Door het inleveren van het statiegeldbonnetje in een speciaal daarvoor
bestemde brievenbus steun je onze stichting. Deze actie zal lopen onder het
moto: “EEN ECHTE HELD, GEEFT STATIEGELD”. Bij deze willen wij Jumbo
Maasbree en iedere deelnemer alvast bedanken voor hun bijdrage.

Commissies
Om het bestuur te ontlasten zijn we bezig om diverse commissies op te
starten. Enkele voorbeelden zijn:
Sponsorcommissie: deze kunnen we gaan opstarten nu 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.
Via deze weg willen we iedereen, die nog geen vakantie heeft gehad, een
prettige vakantie wensen.
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