Belangrijke
datums:
11 en 13 april 2017:
Collecte goede doelen
week.
18 februari
bekendmaking ING
aktie.
29 april t/m 5 mei:
Vakantieweek 8.
25 mei: Wandeltocht
GTB in Maasbree.
3 t/m 5 juni Roparun
Parijs - Rotterdam
14 t/m 20 oktober 2017:
Vakantieweek 9

Beste vrijwilliger, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio
een warm hart toedraagt.
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 3 van onze stichting. In deze nieuwsbrief staat een korte
terugblik over het laatste half jaar van 2016 en wat er allemaal in de planning zit voor
het eerste halfjaar van 2017.

Korte terugblik afgelopen half jaar.
Van 22 t/m 28 oktober hebben wij onze 7de vakantieweek georganiseerd. In deze
week hebben we drie gezinnen mogen ontvangen. Helaas, door familie
omstandigheden, heeft een vierde gezin zich moeten afmelden. In deze week hebben
wij weer een diversiteit aan activiteiten mogen organiseren. Nieuw was het bezoek
aan het Limburgs Museum, waar een grote Playmobil tentoonstelling was. Onze
gasten zijn weer heel te vrede naar huis gegaan. Voor reacties van onze gasten
verwijzen we graag naar onze website, ze zijn absoluut de moeite waard om te lezen.
Reacties van onze gasten.
Statiegeld actie Jumbo Maasbree.
Jumbo Maasbree heeft een collectebus in haar winkel geplaatst waar iedereen de
statiegeld bonnetjes in kan doneren. Tot op heden hebben wij bijna € 580,00
opgehaald met de actie “een echte held geeft statiegeld”. De actie loopt nog steeds
bij de Jumbo Maasbree. Dus het eindbedrag is nog niet bekend.
Kledingactie zorgboerderij Dubbroek:
Ook de kledingactie bij zorgboerderij Dubbroek is nog lopende. Ook het eindbedrag
van deze geweldige actie is nog niet bekend. Dus heeft iemand nog oude kleren in de
kast? Dan snel doneren zolang de actie nog loopt.
Sponsoring uitvaartbegeleiding Bob Noten:
Om onze stichting meer financiële draagkracht te geven. Zijn we opzoek naar vaste
sponsoren. Onze eerste vaste sponsor is gevonden. Uitvaartbegeleiding Bob Noten
uit Grubbenvorst sponsort ons ieder jaar met een mooi bedrag. We kunnen zeggen:
zij adopteren ieder jaar een gezin. Zo zijn we op zoek naar meerdere vaste
sponsoren. Binnenkort staan weer gesprekken gepland.
Nieuwjaarsduik 2017:
We zijn al weer halverwege januari dus onze eerste activiteit van 2017 zit er al weer
op. De “Unox” nieuwjaarsduik 2017 was ook deze keer weer een groot succes. Met
meer dan 120 duikers en een mooie opbrengst van rond de € 2.100,00
kunnen we terug kijken op een geweldige 5de editie van Herberg Papilio. Deze keer
had de organisatie een nieuwe attractie bedacht, met een buikschuifbaan het koude
water in duiken. Marjo van Megen had de eer om als eerste het koude water in te
glijden. Mede dankzij een mooi gesponsord bedrag. Deze activiteit wordt mede
mogelijk gemaakt door een team van enthousiaste vrijwilligers en een groot aantal
sponsoren. Voor de lijst met sponsors klik op de volgende link:
Sponsoren nieuwjaarsduik 2017. De evaluatie is nog niet geweest maar wij kunnen
nu al zeggen: Op naar de volgende editie in 2018.

www.herbergpapilio.nl

info@herbergpapilio.nl
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Collectanten gezocht
voor de goede doelen
week in Maasbree. Zie
hierlangs voor meer
info.

Stem op de actie: Help
Nederland vooruit van
de ING. Zie hierlangs
voor meer info.

Nieuwe acties in 2017:
Om onze stichting financieel gezond te houden zijn we steeds op zoek naar nieuwe acties.
Daarom hebben wij besloten om dit jaar, voor het eerst, mee te doen aan de goede doelen
week in Maasbree. De goede doelen week is een gezamenlijke collecte binnen het
kerkdorp Maasbree. Diverse landelijke en regionale stichtingen of goede doelen doen mee
aan deze collecte. Deze collecte wordt gezamenlijk gehouden om zo te voorkomen dat
wekelijks iemand aan de deur komt. We zijn nog wel op zoek naar collectanten om mee te
helpen. De collecte avonden zijn: Dinsdagavond 11 en donderdagavond 13 april van +/18.00 uur tot 20.30 uur. Heeft iemand interesse om twee avonden voor ons te collecteren,
laat het dan even weten via onze mail of aan Marjo van Megen, want zij is coördinator voor
onze stichting.
Help Nederland vooruit actie van de ING regio Venlo/Roermond.
Herberg Papilio doet mee aan de actie: Help Nederland vooruit van de ING. Bij deze actie
is het belangrijk dat er op jou stichting gestemd wordt. Per regio zijn vijf goede doelen
geselecteerd. Herberg Papilio is in de regio Venlo/Roermond geselecteerd voor deze
stemronde. Er kan tussen 9 en 30 januari gestemd worden via onze persoonlijke stemsite:
Stem voor Herberg Papilio. Per e-mail adres mag maar één keer gestemd worden. Dus
heb je meerdere adressen dan mag je hier ook mee stemmen. Iedere stem telt want wie
de meeste stemmen heeft behaald krijgt een donatie van € 5.000,00. De uitslag wordt op
18 februari bekend gemaakt op het kantoor in Panningen.
Team Mars 50 en Roparun:
Nog een geweldig initiatief voor onze stichting is, dat het “Mars team 50” de Roparun
gaat lopen voor Herberg Papilio. De Roparun is een non-stop estafette loop tussen Parijs
en Rotterdam die gehouden wordt van 3 t/m 5 juni. Mars heeft een enthousiast team bij
elkaar gekregen die heel graag voor onze stichting wil lopen. Via de Roparun krijgen wij
dan een mooi bedrag om materialen aan te schaffen die we kunnen gebruiken tijdens de
vakantie weken. Wil je meer weten over de Roparun kijk dan maar eens op hun site:
Website Roparun. Dus we kunnen op 5 juni naar de Coolsingel in Rotterdam om het team
Mars aan te moedigen.

Activiteiten:
Onze 8ste vakantieweek wordt dit jaar gehouden van 29 april t/m 5 mei. Diverse gezinnen
zijn reeds uitgenodigd om te komen. We gaan er ook deze keer weer een gezellige week
van maken met een variëteit van diverse activiteiten.
Op Hemelvaartsdag 25 mei organiseren wij ook dit jaar weer de GTB wandeltocht in de
omgeving van Maasbree. (GTB staat voor Grand Tour de Bree) De commissie is al een
paar keer bij elkaar geweest en de routes zijn ze alweer aan het uitzetten en aan het
verkennen. Terug is de route van 40 km en nieuw dit jaar is een gezinsroute van +/- 6 km.
Verder zullen er nog tussenliggende routes worden uitgezet tussen de 10 en 30 km. De
startplaats is ook al bekend en zal dit jaar zijn bij de Flierenhof. Onderste Horst 1A, 5593
NG in Maasbree. Via Facebook zullen we te zijner tijd nog meer informatie verstrekken.
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Uitgelicht:
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.

Mooi uniek cadeautje!
voor bijv. verjaardag,
communie of ter
herinnering
Uniek armbandensetje
MET FOTO!
Verkrijgbaar in zwart-,
blauw- en bruintinten....

Deze keer activiteit bij: Avifit in Panningen.
Vanaf de allereerste vakantieweek van Herberg Papilio, verwelkomen wij de moeders in
ons Welness & Beauty Instituut in Panningen. We starten de middag met een lekker kopje
koffie, cappuccino of thee en wat lekkers. Even gezellig bij elkaar zitten en kletsen over
van alles en nog wat. De middag staat geheel in het teken van ontspannen. De
welbekende spreuk “niets moet, alles mag” is ook bij ons van toepassing. Zo kiest de een
om onze allernieuwste methode uit te proberen, de “infraroodtraining”. Aansluitend mogen
ze dan heerlijk uitrusten in de loungeruimte. De ander gaat voor de bodywrap-behandeling
in combinatie met pressotherapie: een complete lichaamsmassage, heerlijk ontspannend.
Of voor een fijne lichaamsbehandeling met massage. Dit alles behoort tot de
mogelijkheden en de dames kunnen in onderling overleg bepalen wat ze individueel willen
doen. Tussen de behandelingen door kan er steeds aan de grote tafel aangeschoven
worden om te kletsen en/of verhalen te vertellen. Op het einde van de middag nemen we
afscheid van alle lieve dames en ontvangen ze nog een goodiebag van ons. We zijn
dankbaar voor de blije gezichten en met een voldaan gevoel zwaaien we ze uit. Ook wij
hebben weer een geweldige middag gehad.
Sinds kort zijn bij Avifit Panningen ook supermooie armbandjes verkrijgbaar met daarin
een foto verwerkt van bijvoorbeeld uw kind of kleinkind. Een uniek cadeau! Een gedeelte
van de opbrengst gaat naar Herberg Papilio. (Meer info of armbandjes bestellen kan via de
website of via mail: Info@herbergpapilio.nl
Deze actie loopt nog tot 1 mei van dit jaar.

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.)

www.herbergpapilio.nl

Het bestuur heeft een paar speerpunten die nu belangrijk zijn om verder te 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 dat het beleidsplan nu
klaar is.
Commissies gaan vormen. Zie ook onder Commissies.
Het bestuur verder gaan uitbreiden.

Commissies:
Om het bestuur te ontlasten zijn we bezig om diverse commissies op te starten. Enkele
voorbeelden zijn:
Sponsorcommissie: Nu het beleidsplan klaar is willen wij deze graag gaan opstarten.
Activiteitencommissie: denk aan het organiseren van de Nieuwjaarsduik de wandeltocht en
bedenken van nieuwe activiteiten.
Vakantieweekcommissie: het organiseren van de activiteiten. Het beheren en
onderhouden en zoeken naar nieuwe gastheren en/of vrouwen.
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