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Beste vrijwilliger, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio 
een warm hart toedraagt. 
 
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 5 van onze stichting. 2017 is alweer bijna 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 een mooi bedrag mogen ontvangen van € 321.10, van 
Jumbo Maasbree met hun statiegeld actie. De totaal opbrengst van deze actie is maar 
liefst  € 1.591,00 (inclusief de actie tijdens het glazen huis toen we deze actie gestart 
zijn) De actie is nu gestopt. Bij deze willen wij iedereen nog bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan dit mooie bedrag. 
 
Donatie Rob Leurs in Sommeren: 
We hebben een mooie donatie mogen ontvangen van €1.350,00 van Rob Leurs uit 
Someren. De meeste kennen Rob Leurs nog van de juwelierszaak in Panningen. Rob 
is zich geheel gaan toeleggen op See You gedenksieraden. Tijdens de opening van 
hun nieuwe pand heeft hij aan alle genodigden gevraagd om geen bloemen of 
geschenk te geven, maar een donatie aan onze stichting. Daar is dit mooie bedrag dus 
uit voort gekomen. Bij deze Rob en Marion bedankt voor deze geweldige geste en 
succes met jullie nieuw ingeslagen weg. 
 
Donatie Mariska van Vliet uitvaartzorg. 
Tijdens de terugkomdag, voor alle gezinnen die te gast zijn geweest bij ons, werden we 
verrast door Mariska van Vliet met een mooie donatie van € 300,00 Mariska en haar 
gezin zijn te gast geweest in één van onze herberg weken. Mariska is sinds kort 
begonnen met een eigen uitvaartzorg en we vinden het geweldig deze donatie te 
mogen ontvangen van een startende ondernemer. 
 
Donatie Oaj Pastorie 
In september werden we verrast door twee bestuursleden van buurtvereniging de "Oaj 
Pastorie". Zij kwamen ons mededelen dat ze een donatie wilden schenken aan onze 
stichting. Ze gaven aan dat buurtvereniging de "Oaj Pastorie" afgelopen voorjaar heeft 
besloten te stoppen als buurtvereniging. Het openstaande bedrag wilde ze graag 
schenken aan een goed doel. Na intern overleg werd besloten om het geld aan ons te 
schenken. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. De donatie van +/- € 600,00 zal goed 
besteed worden binnen onze stichting. Hartelijk dank voor deze geweldige donatie. 

 
Stem actie NCRV: 
We hebben helaas niet gewonnen met deze actie. Voor diegene die gestemd hebben 
bedankt voor jullie stem. 
 
 
 
 

Belangrijke 

datums: 
 
1 januari 2018: 
Nieuwjaarsduik. 
 
27 april 2018: 
Vrijwilligersavond. 
 
28 april  t/m 4 mei 2018: 
Vakantieweek 10. 
 
10 mei 2018: 
Wandeltocht GTB 
 
13 t/m 19 oktober 2018:  
Vakantieweek 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@herbergpapilio.nl
http://www.kidzsupplies.nl/index.php?cl=moredetails&cnid=43b4642fd3eaca0a0.87365626&anid=97e4738495ae2e1d8.26248515


  

                

www.herbergpapilio.nl                                             info@herbergpapilio.nl                                    Jaargang 2017 Nr 5 -  blad 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donatie Jan Reijnen in Panningen: 
Via de Roparun hebben wij een twaalftal fietsen mogen aanschaven, die tijdens de 
vakantieweken gebruikt kunnen worden door onze gasten. Deze fietsen zijn via het Mars 
team 50 uit Veghel en ons aangeschaft bij Jan Reijnen. De korting die we hebben mogen 
ontvangen op de fietsen heeft Reijnen aan onze stichting geschonken. Het gaat om een 
bedrag van ongeveer €1.750,00. Een geweldig gebaar van Jan Reijnen uit Panningen. 
 
Team Mars 50 en Roparun: 
Net voor vakantieweek 9 hebben wij uit handen van Joost Cranenbroek, symbolisch, de 
sleutels overhandigd gekregen van de 12 tal fietsen die we aan hebben mogen schaffen 
van Roparun. (zie ook hierboven) Deze actie is nu in zijn geheel afgesloten.Via deze weg 
willen wij Mars team 50 en Roparun nogmaals bedanken voor dit mooie gebaar. De fietsen 
zijn tijdens vakantie week 9 diverse malen gebruikt en zullen de komende weken ook 
zeker volop gebruikt gaan worden. 
 
Persoonlijke donaties: 
Via deze weg willen wij ook nog iedereen bedanken die een donatie geeft of via een 
inzamelingsactie geld heeft overgemaakt.  
 

Activiteiten: 
9de   vakantieweek: 
Onze 9de  vakantieweek werd gehouden van zaterdag 14 t/m vrijdag 20 oktober. Ook 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 9 
Let op: In de vorige nieuwsbrief stond dat vakantie week 10 gepland stond op 5 mei t/m 11 
mei. Deze week hebben we een week naar voren geschoven. Dus de planning is nu als 
volgt: 
Vakantieweek 10: 28 april t/m 4 mei 2018. 
Vakantieweek 11: 13 t/m 19 oktober 2018. 
 
Succesvolle terugkomdag: 
Op velerlei verzoek hadden we op 30 sept. j.l. de eerste terugkomdag van de gezinnen 
van herberg Papilio georganiseerd.  
We zijn in 2014 gestart met herberg Papilio en we hebben 8 herbergen gedraaid, 
inmiddels 9, en we hebben in totaal 47 gezinnen mogen begroeten. 
Een van de meest gestelde vragen was: is er een terugkomdag, kunnen we elkaar nog 
eens ontmoeten na een week zo intens lief en leed gedeeld te hebben?  
Een aantal gezinnen heeft ook na de herberg contact met elkaar gehouden in de vorm van 
een appgroep of echte ontmoetingen. Heel mooi. 
Op 30 september was het zo ver. We mochten deze dag 45 gasten ontvangen op 
Breebronne in Maasbree.Er was meteen contact en verbondenheid al kenden sommige 
gasten elkaar niet. Er werden handen geschud, tafels werden aan elkaar geschoven en 
gasten gingen meteen met elkaar in gesprek onder het genot van koffie, wafels en cake.  
In de middag zette circus Luijten en Kornuiten kinderen en ouders aan het werk in het    
circus. Er ontpopte zich ware circusartiesten met de volgende acts: jongleren met Chinese 
bordjes, diabolo's, jongleerballetjes, jongleerringen, devilsticks, loopbal, stelten en lopen 
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op een grote bal. Na de repetities konden de optredens beginnen. Vele malen klonk er 
gelach als iets lukte of iets minder lukte en altijd was er na iedere act een daverend 
applaus. Als afsluiting van de dag was er nog een heerlijk buffet en rond 17.00 uur sloten 
we de dag af en ging iedereen voldaan en energiek naar huis.  
De organisatie van de dag was in handen van Margret, Leontine en Dela.  
We kregen van een aantal gasten de reactie dat het zo fijn was dat gasten elkaar weer 
konden ontmoeten en een half woord nodig hadden om elkaar te begrijpen.  
Iedereen dank voor de komst op de terugkomdag en Margret, Leontine en Dela bedankt 
voor de geweldige organisatie. Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Presentatie video clip, Bye Bye Butterfly, in het Mafcentrum: 
Op zaterdag 28 oktober heeft onze beschermvrouwe, Burgemeester Wilma Delissen, het 
lied "Bye Bye Butterfly" overdragen aan Herberg Papilio. Dit lied had zijn eerste levenslicht 
al gezien toen maker Hans Kroonenberghs in 2014 een gastoptreden verzorgde in Ut P&M 
Hoés. Nu, drie jaar later, werd het lied officieel overgedragen aan Herberg Papilio. Ons 
bestuur zocht samen met Hans Kroonenberghs de samenwerking op met de 
Theaterwerkplaats in Maasbree om dit op een bijzondere manier te verwezenlijken. Eén 
van de bezoekers van de Theaterwerkplaats, Dennie Berden, werd in contact gebracht 
met deze groep. Hij kreeg de vraag een speciale videoclip te filmen en monteren voor het 
lied "Bye bye butterfly". Deze videoclip is nu klaar en je kunt hem bekijken op onze website 
of klik op de volgende link: Film Liedje  
 
Kerststukjes actie: 
Dit jaar kwam het idee om samen met het mannenkoor de kerststukjes actie uit te gaan 
voeren. Herberg Papilio gaat de kerststukjes maken en het mannenkoor gaat deze 
verspreiden in Maasbree. Dus er werd volop geknutseld bij BreeBronne, waar men maar 
liefst 700 kerstukjes in elkaar moest zetten. Gelukkig is deze klus geklaard door 
medewerking van een groot aantal vrijwilligers of gewoon mensen die graag iets wilden 
betekenen voor ons. Onder begeleiding van Carla en Dela was gelukkig alles netjes op tijd 
en keurig klaar. We hebben alleen maar positieve reacties mogen ontvangen hoe de 
kerststukjes er dit jaar uit zagen. Chapoo voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen. 
Maar tot slot willen wij twee personen in het bijzonder bedanken voor hun inbreng. 
Namelijk Hans en Perta Theeuwen-Linssen. Zij zorgde ervoor dat er tijdig voldoende 
materiaal beschikbaar was. 
 
Kerstmarkt Oud Beijerland: 
Vrijdag 15 en zaterdag 16 december is er een kerstmarkt in Oud Beijerland.  
Familie de Ron, die te gast zijn geweest bij ons, kwam op het idee om voor Herberg 
Papilio hier te gaan staan. Wij vinden dit natuurlijk een geweldig idee en geven hier 
natuurlijk onze medewerking aan. Familie de Ron geweldig dat jullie dit doen.  
 
Nieuwjaarsduik: 
Op 1 januari organiseren wij weer de Nieuwjaarsduik in Maasbree. We gaan dit jaar samen 
werken met Cool Challenge Limburg. Na de traditionele duik gaan een paar deelnemers 
van Cool Challenge en hopelijk krijgen we een paar prominenten bij elkaar om een 
speciale duik te nemen via het Ice Man principe. In vele culturen is het bekend en een 
traditie dat kou voor een mens gezond en helend werkt. Hoe het er verder gaat uitzien 
gaan we nog verder uitwerken. Maar hopelijk wordt dit een leuke aanvulling op de 
traditionele duik. 
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Vrijwilligersavond: 
Op vrijdag 27 april  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: Duiken bij de Eurodivers. Bijna iedere vakantieweek zijn we 
nog te gast geweest bij de Eurodivers, bij de Schatberg in Sevenum. Hier krijgen onze gasten de 
grondbeginselen van het duiken. Na een korte instructie over de materialen en een paar 
baantjes snorkelen. Pas dan mogen ze onder deskundige leiding de zuurstof flessen om doen. 
Men moet eerst de ademhaling onder controle krijgen. 
Na een korte instructie gaan ze onder water waar ze versteld staan hoe makkelijk en mooi het is 
om onder water adem te kunnen halen. Binnen de kortste keren hebben ze het zwembad 
diverse malen onder water bekeken. Mooi om te zien hoe iedere keer weer een enthousiast 
team van duikers voor ons klaar staat om dit onze gasten aan te bieden. Via deze weg willen wij 
alle vrijwilligers van Eurodivers nog bedanken en ook camping de Schatberg dat we gebruik 
mogen maken van hun zwembad. 

 
Bestuursinformatie: 
HEISESSIE met bestuur 
Omdat wij als bestuur ook willen weten of we goed bezig zijn en of we door moeten/kunnen 
gaan, zoals we nu bezig zijn, hebben wij op zaterdag 11 november j.l. een heisessie gedaan 
o.l.v. de heer Ben van Essen. Het was een zeer inspirerende middag op een unieke locatie.  
Tijdens zo’n bijeenkomst is het goed dat er een neutraal persoon aanwezig is die richting geeft 
aan de vragen, de gesprekken, de onderwerpen en de manier van invullen van de middag. 
Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen wij de bijeenkomst en de uitslag evalueren en 
bekijken of we verder gaan zoals we bezig zijn of dat we een andere koers gaan varen. Denk 
dan aan uitbreiden van het aantal vakantieweken. Kan dat met het huidige bestuur of moeten we 
dan ook uitbreiding van het aantal bestuursleden. Kan dat met deze vrijwilligers of moeten we 
ook uitbreiding van vrijwilligers. En zo komen er dan nog meer vragen op ons af. Al met al een 

inspirerende middag en voor het bestuur werk aan de winkel. 

  
Ambassadeurs: 
Tijdens de terugkomdag heeft het bestuur aan diverse gastgezinnen gevraagd om ambassadeur 
te worden van onze stichting. Want wie kan er nu beter uitleggen wat wij doen? Natuurlijk de 
gezinnen die te gast zijn geweest.Via een korte presentatie werd uitgelegd wat het 
ambassadeurschap inhoudt. Deze korte en krachtige presentatie werd zo positief ontvangen dat 
diverse gezinnen zich al hebben opgegeven als ambassadeur. Deze gezinnen kregen een 
pakketje mee met daarin diverse artikelen zoals: folders en een usb stick met allerlei informatie. 
Hiermee kunnen de gezinnen nu aan de slag om Herberg Papilio in het land uit te dragen. En 
hopelijk zo meer naamsbekendheid te geven aan Herberg Papilio.    
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