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Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die 

Herberg Papilio een warm hart toedraagt. 

  

 

Beste Lezers, 

De vorige Nieuwsbrief is naar tevredenheid ontvangen. 

De komende nieuwsbrieven van Herberg Papilio zullen daarom op 

dezelfde wijze verstuurd worden. 

Bestuur Herberg Papilio.  

 

 

Nieuwsbrief 9             September 2019 

 

Belangrijke data: 

Vakantieweek 14: 21 t/m 27 september 

Terugkomdag: 5 oktober 

Vrijwilliger/sponsoravond: 11 oktober 

Vakantieweek 15: 12 t/m 18 oktober 

Kerststukjes: week 50 (onder voorbehoud) 

Nieuwjaarsduik: 1 januari 2020 (onder voorbehoud)  



 

Terugblik afgelopen maanden 

 

Donaties en acties 

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan acties of een 

bedrag heeft gedoneerd. 

   

Goede Doelen actie 

Die was weer een groot succes. De Goede doelen week heeft €1083,- 

opgebracht. Coördinator Monique Duarte en alle collectanten: hartelijk 

bedankt!  

Donatie vriendengroep  Dhr. J. Bouten en  Mevr. M Sillekens-

Ebisch. 

In plaats van verjaardagscadeaus aan elkaar, geven de leden van de 

vriendengroep van dhr. Bouten en mevr. Sillekens elk jaar een bedrag aan 

een goed doel. Deze keer is dat herberg Papilio. Chapeau voor dit gebaar! 

Donatie van Dhr. Houben van drogisterij/parfumerie Pour Vous  uit 

Panningen 

Herberg Palilio mocht het mooie bedrag van €250,- ontvangen van dhr. 

Houben van drogisterij/parfumerie Pour Vous. Hartelijk dank! 

Donaties tijdens uitvaarten 

Heel bijzonder is dat er bij de uitvaarten van Mevr. Peeters-Boots, Dhr. Van 

Deursen en Mevr. Steeghs-Janssen giften gedoneerd werden aan Herberg 

Papilio. Heel hartelijk dank. 

Opbrengst Springkussenfestijn Panningen 

Op 29 juli j.l. organiseerde het City Management Panningen in 

samenwerking met Piet Heldens weer het jaarlijkse springkussenfestijn in 

Panningen. Vrijwilligers van Herberg Papilio begeleidden bij prachtig weer 

de jonge springers bij de 15 opgestelde springkussens. De opbrengst van 

€1360,- was geheel voor onze stichting.  Heel erg bedankt! 

Opbrengst Grand Tour de Bree 



Hoewel de deelname iets minder was dan vorig jaar is door de wandelaars 

tijdens goed wandelweer voor herberg Papilio een bedrag van €1700,-bij 

elkaar gelopen! Prachtig! Bedankt aan de organisatie en alle wandelaars! 

Spek de Kas actie Jumbo Maasbree 

Tot zondag 20 oktober loopt de actie Spek de Kas van de Jumbo in 

Maasbree. We zijn benieuwd naar de opbrengst voor onze stichting. 

Vakantieweek  13 

In mei werd de 13e vakantieweek gehouden in herberg             d'Ouffenhoff 

in Baarlo. Alle deelnemende gezinnen hebben bijzonder genoten van deze 

vakantieweek. 

   

Komende Activiteiten 

Vakantieweek 14 

Vakantieweek 14, van 21 t/m 27 september, zijn 5 van de 6 huisjes bezet 

door gezinnen.  

Terugkomdag 5 oktober  

Alle gezinnen die  tot en met week 13 hebben deelgenomen aan 

de vakantieweken zijn uitgenodigd voor een terugkomdag op 

zaterdag 5 oktober in de blokhut van Jong Nederland in Maasbree. 

Om 11.00 u krijgen de deelnemende gezinnen, na een 

welkomstwoord door de voorzitter, informatie over Herberg 

Papilio. Na de lunch krijgen de gasten een programma 

aangeboden door Rinaldo Entertainment. Ze worden vermaakt en 

kunnen zelf deelnemen aan allerlei activiteiten. De bijeenkomst 

wordt om 16.00 u afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Vrijwilligers- sponsoravond 11 oktober  

Op vrijdag 11 oktober, bij het begin van vakantieweek 15, wordt een 

vrijwilligers- sponsoravond gehouden in Erfgoed d'Ouffenhoff in Baarlo. 

Naast het ontmoeten van elkaar en gezellig samen zijn is de belangrijkste 

activiteit op deze avond het uitwisselen en delen van de verschillende 

activiteiten van de werkgroepen van Herberg Papilio.  

Vakantieweek 15  12 t/m 18 oktober 



 

In deze vakantieweek zijn alle huisjes bezet.  

Kerststukjes maken 

Het maken van de kerststukjes zal waarschijnlijk in week 50 plaatsvinden. 

De locatie is nog niet bekend. Zodra die bekend is laten we het weten.  

Nieuwjaarsduik  

Het is nog onzeker of de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2020 zal kunnen 

plaatsvinden. Zodra er meer over te melden is laten we het via de 

nieuwsbrief weten. 

 

UITGELICHT 

MVC Apollo ’68 is een modelvliegvereniging in Horst  met ca 85 leden, 

waaronder 11 Jeugdleden.  De vereniging beschikt over een prachtig 

clubgebouw waarin ook een bouwlokaal aanwezig is. Hier worden alle 

facetten van de vliegtuigmodelbouw beoefend. Het clubgebouw ligt pal 

naast het vliegveld, dat is voorzien van een geasfalteerde start- en 

ladingsbaan. Er is hier volop gelegenheid om winter en zomer bezig te zijn 

met een boeiende hobby. 

Enthousiaste leden van deze modelvliegclub ontvangen gasten van de 

mei- vakantieweken van herberg Papilio. Onder het genot van vlaai, 

limonade en koffie geven ze uitleg over de club, de bouw van vliegtuigen, 

de verschillen tussen de vliegtuigen en vliegwijzen en uiteraard mogen de 

gasten zelf vluchten uitvoeren, onder begeleiding van de clubleden. Een 

geweldige ervaring. Dhr. Gino Duarte is als bevlogen bestuurslid van MVC 

Apollo '68 de organisator van het bezoek van gasten van Herberg Papilio. 

We willen dhr. Duarte en MVC Apollo '68 van harte bedanken voor deze 

gastvrije ontvangst.https://www.mvc-apollo68.nl/ 

 

   



  

 

Van het Bestuur 

Op de bestuursvergadering van 5 juni jongstleden namen we als 

bestuur afscheid van Hilda Cuijpers-Relouw. Zij heeft jarenlang 

als secretaris gefunctioneerd bij  Stichting Herberg Papilio. 

Zij deed haar uitgebreide taken op een nauwgezette en kundige 

wijze. Daar hebben we Hilda met een bloemetje van harte voor 

bedankt. Zij heeft haar taak altijd met veel voldoening uitgevoerd. 

Ook was zij graag gastvrouw tijdens de vakantieweken. 

Het bestuur heeft in de persoon van mevr. Joosje Hermans een 

waardige opvolger gevonden. Zij is zich momenteel aan het 

inwerken in haar taak als secretaris. We wensen haar daarbij veel 

succes. 

Het document Algemene Verordening 

Gegevensbescherming(AVG), dat elke instantie die werkt met 

gegevens van personen verplicht is op te stellen, is inmiddels 

compleet gemaakt en is te vinden op de website van Stichting 

Herberg Papilio. Als er vragen zijn over dit document horen we 

dat graag. 
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