Nieuwsbrief
Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio een warm hart toedraagt.

Terugblik afgelopen maanden
Donaties en acties
We hebben een geweldig aantal
donaties mogen ontvangen via
acties en activiteiten van verenigingen en organisaties. We
bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze
acties of een bedrag heeft gedoneerd.

Voetbalvereniging Koningslust €100,- tijdens de
Nieuwjaarsreceptie
Hartelijk dank!
Tweede hands kleding winkel Nenini, (net niet nieuwe)
€300,Via een oma van een gezin
dat bij Papilio te gast is geweest. Heel hartelijk dank!
Kerstmarkt Oud Beijerland:
€335,Familie De Ron uit Barendrecht ,voormalig gastgezin in
de Herberg, stond voor onze
stichting twee dagen op de
Kerstmarkt in Oud Beijerland.
Ze verkocht gadgets en kreeg
donaties .De familie zorgde
zo voor naamsbekendheid in
de regio Rotterdam. Ontzettend bedankt familie De Ron!
Serious Re-kerst in Koningslust:. €300,De familie Berkers bouwde
een groot kerstdorp in de
kantine van de voetbalclub.
Na een gezellige middag met
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live muziek werd de opbrengst van giften en eten en
drinken verdeeld onder de
voetbalclub en onze stichting.
Geweldig, bedankt!
Goededoelenweek Maasbree : €1046,Allen die zich hiervoor hebben ingezet: Super Bedankt!
Roparun 2018 sponsort
vakantie week 11.
Afgelopen Pinksteren haalden
de Roparunlopers van Marsteam 50 uit Veghel en Viersen opnieuw zo’n groot bedrag op, dat wij er een vakantieweek voor kunnen organiseren. Roparun en Mars team
50: hartelijk bedankt voor dit
geweldige resultaat.
Nieuwjaarsduik:€1500,De 8e editie van de “Unox”
Nieuwjaarsduik Maasbree in
de gemeente Peel en Maas
werd voor de 6e keer georganiseerd door stichting Herberg Papilio.en was zeer geslaagd.
Ongeveer 85 deelnemers uit
onder meer België en Duitsland doken op1 januari in het
koude water. Ook wethouder
Paul Sanders was weer van
de partij.. Na de duik maakte
Cool Challenge de uitdaging
waar door zeker drie minuten
in het koude te water zitten.
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Een paar traditionele duikers
voegden zich bij de groep en
vormden samen een kring in
het water. De muzikale ondersteuning verzorgde joekskapel Toemarop uit Maasbree.
Na de warme douche was er
de tombola. Veel leuke prijsjes waren te winnen, aangeboden door de middenstand
van Maasbree en omstreken.
Middenstanders en sponsors
en vrijwilligers: bedankt dat
jullie dit mogelijk hebben
gemaakt.
Vrijwilligersavond
Op vrijdag 27 april 2018, aan
de vooravond van vakantieweek 10, hebben wij een vrijwilligersavond / sponsoravond georganiseerd bij D’
Ouffenhoff in Baarlo. Tijdens
deze avond konden vrijwilligers, sponsors, team van
aanbeveling en iedereen die
interesse had een kijkje komen nemen in onze herberg.
Via een rondleiding kon men
eens zien waar we de vakantieweken houden en hoe het
er allemaal uitziet. Een oud
gast beantwoordde vragen
hoe hij het had ervaren. We
kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige avond.

www.herbergpapilio.nl
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Belangrijke data
30 juli springkussen-festijn
in Panningen
23 september duo Marathon in Horst.
23 september benefiet
concert in Baarlo.
29 september t/m 5 oktober 2018: Vakantie week
11.
13 oktober t/m 19 oktober
2018:
Vakantieweek 12.
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Terugblik afgelopen maanden (vervolg)
Wandeltocht GTB: €1250,De 14de editie van wandeltocht GTB
was zeer geslaagd. Wandelaars konden
kiezen uit 5 verschillende afstanden,
tussen de 7 en 40 km. Na een wat regenachtige start werd het toch prima
wandelweer en genoten de wandelaars
van de prachtige natuurgebieden van
Maasbree en omstreken. De start was
vanuit de voetbalkantine in Baarlo. Wij
bedanken de vrijwilligers en voetbalclub
VV Baarlo voor hun inzet en het beschikbaar stellen van de voetbalkantine Tevens een speciaal dankwoord aan zorg
boerderij Dubbroek waar we weer onze
pauze plaats mochten inrichten. En natuurlijk de vrijwilligers voor het uitzetten
van de routes met de juiste bewegwijzering, wat steeds een enorme klus is .

Verder bedanken we alle vrijwilligers die
een bijdrage hebben geleverd. Tot slot
bedankt aan de sponsors voor het sponsoren van het mooie routeboekje. Op
naar de volgende editie!
Vakantieweek 10
Vakantie week 10 zit er al weer enkele
weken op. We kunnen weer spreken van
een zeer geslaagde week. De zes gastgezinnen, te gast bij Erfgoedlogies DOuffenhoff in Baarlo, gingen weer tevreden naar huis. Hun reacties waren wederom lovend, zoals ook na te lezen in
het gastenboek op onze website:
www.herbergpapilio.nl

Komende Activiteiten
Springkussenfestijn
Heldens luchtkussenverhuur, dat ook
steeds gratis een luchtkussen levert tijdens de vakantieweek, plaatst op maandag 30 juli maar liefst 15 verschillende
luchtkussens in het centrum van Panningen. Een leuk spektakel voor de jeugd
De opbrengst is voor onze stichting.
Voor deze actie zijn we nog op zoek
naar vrijwilligers die deze dag een handje willen helpen met opbouwen, toezicht

houden en afbreken. Heb je deze dag
misschien tijd laat het ons dan weten via
een mailtje.
Kiwanis Horst aan de Maas
Kiwanis, Horst aan de Maas plaatste dit
bericht op Facebook:
Wegens succes in 2017 vindt nu de 3e
editie plaats van de Kiwanis Duo Marathon. Op zondag 23 september 2018!
Noteer deze datum. Meer informatie
volgt binnenkort.

Nieuw dit jaar is de Kiwanis Duo Wandeling: wandelen in duo’s over een afstand
van 21 km.
De opbrengst van dit sportieve evenement gaat volledig naar Stichting Herberg Papilio!
Een geweldig initiatief van Kiwanis Horst
aan de Maas!

Komende Activiteiten
Benefiet concert Baarlo
Big Band Nice Company uit Baarlo bestaat 25 jaar en organiseert op 23 september een benefiet bigbandfestival in
zaal Unitas te Baarlo. Een aantal regionale bigbands brengen een swingende,
jazzy en funky sound die velen zal aanspreken.
Het festival duurt van 14.00 – 18.00 u.
De opbrengst is volledig voor Herberg
Papilio.

Nadere informatie volgt in de media en
op affiches.
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Privacy Wetgeving
Stichting Herberg Papilio gaat zorgvuldig
om met de persoonlijke gegevens van
de vrijwilligers, de sponsoren en begunstigers en de gezinnen die te gast zijn
tijdens de vakantieweken. In verband
met de inzet van vrijwilligers bij de activiteiten van Herberg Papilio, de communicatie met sponsoren en begunstigers
alsmede het begeleiden van gezinnen bij
de vakantieweken worden er gegevens
van en over vrijwilligers, sponsoren en
begunstigers en gastgezinnen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het
doel dat Herberg Papilio nastreeft met
de genoemde geledingen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de
toegang daartoe is beperkt. De per-

soonsgegevens worden door Herberg
Papilio nooit aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de
betreffende personen. De betreffende
personen hebben het recht om de door
Herberg Papilio geregistreerde gegevens in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, kunnen de betreffende personen verzoeken om correctie dan wel
aanvulling. Bij het gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video wordt altijd
toestemming gevraagd en tevens of deze beelden gedeeld mogen worden via
social media. Persoonsgegevens die niet
meer relevant zijn voor het doel dat Herberg Papilio ermee heeft, worden uit het
bestand verwijderd. Het privacy regelement ligt altijd ter inzage bij de secretaris
van Stichting Herberg Papilio

Uitgelicht
De vele activiteiten die we krijgen aangeboden maken onze vakantieweken heel
speciaal. In de rubriek ‘Uitgelicht’ willen
we per nieuwsbrief een aanbieder aan
het woord laten over de ervaringen met
onze stichting.
Deze keer willen we aandacht schenken
aan het Boscafé in Horst. Alle vakantieweken hebben onze gasten een uitnodiging gekregen om in het Boscafé te
gaan eten. Naar ons idee heeft iedereen

er ook steeds gebruik van gemaakt . En
altijd reageren de gasten vol lof en met
verbazing dat ze helemaal gratis met het
gezin mogen eten en zelfs de drank niet
hoeven te betalen. Over de locatie, tussen de bossen aan het water, is iedereen al even enthousiast. Wij bedanken
de uitbaters en medewerkers van het
Boscafé bijzonder dat zij dit voor onze
gasten doen. Wij kunnen iedereen aanraden om eens te gaan genieten in het
Boscafé.

Van het Bestuur
Het bestuur van Stichting Herberg Papilio is bezig om de taken van de gevormde commissies verder uit te werken
en deze te verdelen onder de bestuursleden. De commissie vrijwilligers bijvoorbeeld houdt zich bezig met de communicatie naar vrijwilligers, om de betrokkenheid optimaal te houden en ze blijvend
te betrekken bij onze stichting. De commissie PR probeert wegen te vinden hoe
iedereen het beste bereikt kan worden
en hoe we omgaan met onze sponsors

en donateurs. Dit zijn voorbeelden van
de vele onderwerpen waar het bestuur
mee doende is.
Een korte versie van het privacy beleid
dat ook Stichting Herberg Papilio moet
hebben is in deze nieuwsbrief opgenomen.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze Penningmeester heeft te kennen gegeven om
te stoppen met deze functie per 31
december. Heeft iemand interesse of
kent iemand die deze functie graag
wil uitvoeren? Laat het ons dan zo
spoedig mogelijk weten via mail.
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