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

Beste Lezers,
Dit is de eerste versie van de nieuwe manier zoals het bestuur van Herberg
Papilio de Nieuwsbrief gaat versturen.
De Nieuwsbrief is rechtstreeks in de mail te lezen.
We horen graag hoe deze nieuwe manier bevalt.
We wensen jullie veel leesplezier.
Bestuur Herberg Papilio.
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Belangrijke data:
Vakantieweek 13: 4 mei t/m 10 mei
Wandeltocht GTB: Hemelvaartsdag 30 mei
Vakantieweek 14: 21 sept t/m 27 sept
Terugkomdag:

gepland op 5 okt.

Vakantieweek 15: 12 okt t/m 18 okt.

Terugblik afgelopen maanden
Donaties en acties
We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan acties of een
bedrag heeft gedoneerd.
Kerststukjesactie
Die was weer een groot succes. Alle 700 kerststukjes, door onze vrijwilligers
gemaakt, zijn door het Mannenkoor verkocht. De opbrengst is zeker de moeite
waard: maar liefst +/- €2000. Speciale dank aan Breebronne, alle vrijwilligers
en het Mannenkoor voor hun bijdrage aan dit succes.
Nieuwjaarsduik 2019
Ook de “Unox” nieuwjaarsduik 2019 in Maasbree is weer een groot succes
geweest. Met een 90 tal duikers en een 12 tal deelnemers aan de Cool
Challenge was deze editie zeer geslaagd. Via deze weg nogmaals iedereen
bedankt, voor jullie medewerking, vooral vrijwilligers, sponsors, en steunende
bedrijven.
Donatie firma Portisa
We kregen een mooie kerstgroet met donatie van de firma Portisa. Een gezin,
tevens de directie van deze firma,is j.l. september te gast geweest in onze
herberg. Door de geweldige week die ze bij ons hebben ervaren,besloten zij
om met hun bedrijf herberg Papilio te ondersteunen. Geweldig natuurlijk. De
donatie van €1000,– zullen we goed besteden. Portisa, hartelijk dank voor deze
mooie donatie. Meer informatie over deze firma kunt u vinden op:
https://www.portisa.eu/
Donatie familie De Ron
Fam. de Ron heeft weer voor ons op de kerstmarkt gestaan in Haaften. Op de
zomermarkt gaat de familie dat weer doen! Bedankt familie de Ron!
Donatie 2 bruder von Venlo. € 500
Deze keer was herberg Papilio het goede doel van de fooienpot van de Zwei
Brüder. Hartelijk dank!
Donatie koor Bel Canto uit Keldonk van €648,18

Voor de kerstconcert donatie van koor Bel Canto werd dit jaar Herberg Papilio
aangedragen door Mariska van Vliet. Mariska, ook dirigente van het koor, heeft
tijdens het kerstconcert haar verhaal verteld over haar ervaring met onze
stichting. Zij is met haar gezin te gast geweest in onze herberg. Heel erg
bedankt!
Donatie Kiwanis Peel en Maas van €5000
René Bouten, president van Kiwanis Peel & Maas, overhandigde namens
Kiwanis Peel en Maas aan een delegatie van herberg Papilio een cheque van €
5.000,Een geweldig bedrag. Dank jullie wel!
Ladys night VVV Venlo. €2000 opgebracht
De lady’s night en collecte, voorafgaande aan de wedstrijd VVV- Heracles, heeft
een mooi bedrag opgeleverd van maar liefst €1477,25. Dit bedrag werd na de
wedstrijd nog verhoogd door het veilen van een paar voetbalschoenen van
speler Danny Post, wat het mooi eindbedrag maakte van €2000. Hartelijk dank!
Donatie Kiwanis Horst aan de Maas. €2000
Voorzitter Leon Weijs van Kiwanis Horst aan de Maas reikte bij het Boscafé in
Horst de cheque uit aan herberg Papilio. Het motto van de Kiwanis is: ‘serving
the children of the world’.
Heel mooi was dat een gastgezin uit oktober 2016 heeft verteld wat herberg
Papilio voor hen heeft betekend m.b.t. de verwerking van het verlies van hun
kindje. Kiwanis Horst aan de Maas, heel hartelijk dank!
Alle donateurs die een maandelijkse bijdrage aan herberg Papilio geven:
Heel hartelijk dank!

Komende Activiteiten
Goede doelen week in week 15.

Met het uitbrengen van deze nieuwsbrief is deze collecte reeds geweest. De
opbrengst zal nog niet bekend zijn. Maar alvast dank aan de coördinator en
collectanten.
Vakantieweek 13
Vijf gezinnen zijn te gast in de herberg van 4 t/m 10 mei.
Wandeltocht GTB
Op Hemelvaartsdag 30 mei hopen we weer vele wandelaars te verwelkomen
tijden de Grand Tour de Bree.
Startlocatie is ponyclub De Cowboys, Kerkdijk 4 Maasbree.
Deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 7,5 tot 35 km. Starten tussen
half 8 en 11 uur.
Terugkomdag gasten herberg Papilio
De terugkomdag staat gepland op 5 oktober 2019. Verdere info volgt nog.

UITGELICHT
Heldens Springkussenverhuur uit Koningslust stelt iedere keer tijdens de
vakantieweken van herberg Papilio een gratis springkussen ter beschikking. Vol
enthousiasme komt Piet Heldens het springkussen (telkens een ander) op de
vrijdag voor aanvang van de vakantieweek plaatsen en als hij het de donderdag
daarna weer komt ophalen wordt hij steevast begroet door enthousiaste
kinderen, die er geen afscheid van willen nemen. Geweldig bedankt voor dit
belangeloze gebaar van Heldens
Springkussenverhuur. https://heldensspringkussens.nl/

Van het Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 18 januari hebben we afscheid genomen
van onze penningmeester Carla van Megen. Sinds 1 januari is onze nieuwe
penningmeester Petra Jenniskens. Carla, nogmaals heel hartelijk dank voor je
inzet! Petra wensen we veel succes en voldoening in haar taak van
penningmeester.
Hilda Cuijpers-Relouw neemt binnenkort afscheid als secretaris. Zij is mede
oprichtster van onze stichting. Door drukke andere werkzaamheden kan zij het
werk voor Herberg Papilio niet meer combineren. Tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering zullen we officieel afscheid van Hilda nemen. Een nieuwe
secretaris is gevonden. Zij wil echter eerst een beeld van onze stichting krijgen
en ingewerkt worden. De taken van Hilda worden voorlopig verdeeld onder de
andere bestuursleden tot onze nieuwe secretaris positief heeft gereageerd en
ingewerkt is.

