Belangrijke
datums:
30 september 2017:
Terugkomdag gasten
14 oktober t/m 20
oktober 2017:
Vakantieweek 9.
1 januari 2018:
Nieuwjaarsduik.
4 mei 2018:
Vrijwilligersavond.
5 t/m 11 mei 2018:
Vakantieweek 10.
10 mei 2018:
Wandeltocht GTB
13 t/m 19 oktober 2018:
Vakantieweek 11.

Stem op :Actie warm
Hart” van de NCRV.

stem op ons

Beste vrijwilliger, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio
een warm hart toedraagt.
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 4 van onze stichting. 2017 is alweer bijna half voorbij en er
zijn weer diverse dingen gebeurd binnen onze stichting. Daarom een kleine update
wat er de afgelopen periode is gebeurd en een korte vooruit blik.

Korte terugblik afgelopen paar maanden:
Donaties en acties:
Statiegeld actie Jumbo Maasbree.
Onze stichting heeft weer twee bedragen mogen ontvangen van € 342,75 en
€ 291,70 van Jumbo Maasbree met hun statiegeld actie. De teller staat met deze
actie op +/- € 1.270,00 (inclusief actie tijdens het glazen huis) en de actie loopt nog
steeds.
Kledingactie zorgboerderij Dubbroek:
In februari is op een leuke wijze de opbrengst van de kledingactie bij zorgboerderij
Dubbroek bekend gemaakt. Met het maken van een puzzel door de “zorgboeren’
werd duidelijk wat de opbrengst was. Voor Herberg Papilio heeft de actie maar liefst
€ 805,50 opgebracht. Bij deze, Zorgboerderij Dubbroek, hartelijk dank voor deze
actie.
ING fonds:
Ook in februari waren we uitgenodigd op het hoofdkantoor in Roermond om een
cheque in ontvangst te nemen van de actie: “help Nederland vooruit”. Tijdens de
uitreiking zijn we via een stemronde derde geworden. Deze plaats was goed voor een
cheque van € 2.000.00. Bij deze willen we ING en alle stemmers bedanken.
Goede doelenweek Maasbree:
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de goede doelenweek in
Maasbree. Door medewerking van een geweldig team aan coördinators en
collectanten hebben we maar liefst € 1.169,00 opgehaald. Iedereen bedankt die een
steentje heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag.
Stem actie NCRV:
Momenteel loopt de NCRV actie: “Actie warm Hart”.
Via onderstaande link kunt u stemmen op ons goed doel.
Laat zoveel mogelijk familieleden, vrienden, collega’s en kennissen stemmen.
Bedankt alvast voor het stemmen. Stem op Herberg Papilio
De actie loopt nog tot september. We hebben nog veel stemmen nodig. Op dit
moment hebben wij 235 stemmen.
Persoonlijke donaties:
Via onze penningmeester krijgen we vaak te horen dat er weer persoonlijke donaties
zijn ontvangen, of we krijgen donaties die maandelijks gestort worden. Via deze weg
willen wij iedereen bedanken die een donatie geeft of via een inzamelingsactie geld
heeft overgemaakt.
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Activiteiten:
8ste vakantieweek:
Onze 8ste vakantieweek werd gehouden van zaterdag 29 april t/m vrijdag 5 mei. Deze keer
hadden we alle zes de huisjes bezet. Er was vanaf het begin een gezellige sfeer tussen
onze gasten en onze variëteit aan activiteiten heeft bijgedragen dat we weer kunnen
spreken van een zeer geslaagde vakantieweek. Aan de reacties van onze gasten was te
horen, dat ze genoten hebben. Bij deze alle aanbieders van activiteiten en vrijwilligers
bedankt voor jullie medewerking. Een kleine samenvatting van deze vakantieweek is ook
te lezen op onze site of klik op de volgende link: Vakantieweek 8. Het lezen van de
reacties van onze gasten is zeker ook eens de moeite. Deze zijn te lezen via onze website
of door te klikken op de volgende link: Reacties gasten.
De volgende vakantieweken staan gepland op:
Vakantieweek 9: 14 t/m 20 oktober 2017. (Deze zit nagenoeg vol)
Vakantieweek 10: 5 t/m 11 mei 2018.
Vakantieweek 11: 13 t/m 19 oktober 2018.
GTB 2017:
Op Hemelvaartsdag 25 mei, was weer de wandeltocht “De Grand Tour de Bree”.
Vanaf de Flierenhof was dit jaar het startpunt waar gekozen kon worden uit 5 verschillende
routes gebaseerd op de bekende knooppunten route. Achteraf was dit misschien niet de
juiste keuze geweest. Men is bekend, bij de GTB, met pijltjes routes, waarbij weinig tot niet
gezocht hoeft te worden. De organisatie heeft dit natuurlijk meegenomen in de evaluatie
en wij verzekeren iedereen dat volgend jaar weer de bekende pijltjes routes terug zullen
zijn. Verder kunnen we terug kijken op een geslaagde editie. Het weer was prima en het
was overal gezellig waar men kon stoppen. Ook de opbrengst voor onze stichting is prima
te noemen. Bij deze iedereen bedankt voor hun medewerking. Een speciaal bedankje gaat
uit naar de Flierenhof, Zorgboerderij Dubbroek en sponsors van het routeboekje.
Team Mars 50 en Roparun:
Op pinkstermaandag 5 juni waren wij te gast bij de laatste tussenstop van het Mars team
50 in Oud Beijerland. Deze laatste tussenstop is ongeveer 25 km voor de finish in
Rotterdam. Hier konden wij ze nog een laatste hart onder de riem steken waarvoor zij deze
marathon van 520 km van Parijs tot Rotterdam lopen. Namens het Mars team 50 uit
Veghel en Stichting Roparun, mogen we voor een aanzienlijk bedrag fietsen en
toebehoren aanschaffen voor onze gasten tijdens de vakantieweken. Met deze fietsen
kunnen onze gasten zeker de buurt van Baarlo gaan verkennen en tot rust komen in deze
prachtige omgeving. Tot slot, Mars team 50 uit Veghel bedankt dat jullie ons gesteund
hebben met deze uitzonderlijke prestatie. Ook nog bedankt dat we een paar weken eerder
een rondleiding kregen in de Mars fabriek in Veghel.
Terugkomdag:
Op zaterdag 30 september, willen wij voor het eerst een terugkomdag organiseren voor al
onze gasten, die tot nu toe te gast zijn geweest, in Baarlo tijdens een vakantieweek. Hoe
deze dag er precies uit gaat zien is nog niet helemaal bekend. De organisatie is hier al
volop mee bezig. Ook de uitnodigingen voor deze dag zullen binnenkort de deur uitgaan.
Wij hebben er al zin in om alle gasten weer eens terug te zien.
www.herbergpapilio.nl
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Vrijwilligersavond:
Op vrijdag 4 mei 2018, willen wij een vrijwilligersavond organiseren bij D’ Ouffenhoff in
Baarlo. Dit is de vrijdag voor onze 10de vakantieweek. Iedereen is dan van harte welkom
om eens te komen kijken in onze herberg. Ook kan men dan de huisjes eens bezichtigen
waar onze gasten verblijven. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen jullie dan
eens zien waar jullie het allemaal voor doen. Ook diegene die een activiteit aanbieden
tijdens een vakantieweek zullen uiteraard uitgenodigd worden. Te zijner tijd zullen we meer
info hier over geven.
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 of we laten de aanbieder een stukje schrijven over hun
ervaring met onze stichting. Deze keer de activiteit bij: Limburgs uitje
Met “Limburgs Uitje” organiseren we al zeven jaar leuke uitjes voor zeer verschillende
soorten groepen. Vrijgezellenfeesten, familiedagen, personeelsuitjes en b.v.
kinderfeestjes. Het doel is om mensen een leuke dag te bezorgen. Toen we gevraagd
werden om dat met enige regelmaat ook te gaan doen voor herberg Papillio, hoefden we
niet lang na te denken. We doen het met veel plezier. En als we dan horen dat de groepen
een mooie dag hebben gehad, dan is dat waar we het voor doen. Voor meer informatie kijk
maar eens onze site wat er zo allemaal te beleven valt. website Limburgs uitje

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 stabilteit in
onze financiën te krijgen. Voor ons een belangrijk hulpmiddel hiervoor is dat het
beleidsplan nu klaar is.
- Commissies vormen. Zie ook onder Commissies.
- Het bestuur verder 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.

info@herbergpapilio.nl

Jaargang 2017 Nr 4 - blad 3

