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

Nieuwsbrief 10

Januari 2020

Belangrijke data
Bestuursavond: 31 januari
Brainstorm sessie met het bestuur: 8 februari
Papilio week 16: 25 april t/m 1 mei
Collecte goede doelenweek: 6 en 8 april
Benefietconcert “Ju-Lia-na Rock” in zaal Juliana in Belfeld: 25 april
Wandeltocht “Grand tour de Bree” Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
Papilio week 17: 10 oktober t/m 16 oktober
Papilio week 18: 17 oktober t/m 25 oktober

Terugblik afgelopen maanden
Donaties en acties

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

bedrag heeft gedoneerd.

Donatie van gastgezin tijdens de terugkomdag
Tijdens de terugkomdag hebben we mooie donaties mogen ontvangen van

twee gastgezinnen. Van een gezin een prachtig bedrag van €2410, van

een ander gezin kregen we mooie gehaakte engeltjes die we mogen

gebruiken voor de verkoop.

Donatie van dokter Thomson
Van kinderarts dr.Thomson ontvingen we een mooie donatie van €750. In

plaats van cadeaus had hij geld gevraagd tijdens zijn 25 jarig jubileum in

ziekenhuis Viecuri.

Geweldige donatie van Kiwanis Peel en Maas

In een volgepakt Dok6 werd op 30 oktober de Kiwanis ondernemers prijs

2019 van de gemeente Peel en Maas uitgereikt. Tijdens deze top avond

hebben we de geweldige donatie van €5000 mogen ontvangen en nog een

extraatje van €1000.

Spek de Kas actie Jumbo Maasbree

In november hebben we de opbrengst van €307,40 van de “Spek de Kas”

actie van Jumbo Maasbree uitgereikt gekregen.

Anonieme donaties

Natuurlijk bedanken we iedereen die een kleine donatie heeft gedaan en

mensen die een maandelijkse bijdrage aan Herberg Papilio overmaken,

vaak anoniem. Geweldig dat u dit voor Stichting Herberg Papilio doet!

Afgelopen Activeiten
Avond voor vrijwilligers en ambassadeurs

Op vrijdag 11 oktober j.l. hebben we een geslaagde

vrijwilligers/ambassadeurs avond gehouden bij D’Ouffenhoff in Baarlo. Er

was een grote opkomst van vrijwilligers. Oud gast van de herberg Marga

Ruis vertelde op boeiende wijze hoe zij en haar gezin de vakantieweek
hebben ervaren. Bob Noten en kinderarts dr.Thomson verwoordden hun
ervaringen met herberg Papilio en prezen het initiatief. De diverse
commissies presenteerden hun activiteiten en met een drankje en een
hapje werd de bijeenkomst sfeervol afgesloten. Deze bijeenkomst is zeker
voor herhaling vatbaar.
Vakantieweek 14
Vakantieweek 14 in september was weer een geweldig succes. Het weer
was prima voor alle geplande activiteiten. Vanaf en inclusief de
gezamenlijke lunch op zaterdag werd er onder andere genoten van het
bezoek aan Limburgs Uitje, PS Aero in Baarlo, het kasteel De Keverberg in
Kessel. En natuurlijk de altijd leuke duiksessie bij de Eurodivers in het
zwembad op De Schatberg. De dames kregen op woensdag een workshop
aangeboden bij Carla's Decoratie en Workshop in Maasbree.
Vakantieweek 15
Ook week 15 in oktober was zo'n succes. Veel van de activiteiten van week
14 werden in deze week ook aangeboden. Tijdens de bakdag op dinsdag
werden er vele lekkere dingen gemaakt zoals gebakjes en mini loempia's.
Op woensdag gingen deze keer de dames naar AviFit in Panningen, waar
zij zich heerlijk lieten verwennen. Van de workshop djembé werd goed
gebruik gemaakt. Bioscoop Dok6 was tevens populair. Een gast van week
15 verwoordde de dankbare gevoelens met een gedicht van Toon
Hermans:
Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken
de mooiste dingen die je ziet
die zie je zonder te kijken.
Ze blijven bij je bovendien
je hebt ze met je hart gezien.
Terugkomdag
De deelname aan de terugkomdag was enigszins beperkt.
De gezinnen die gekomen zijn hebben na het welkomstwoord met koffie

en vlaai genoten van een heerlijke lunch. De wandeling in de omgeving
van de blokhut van Jong Nederland in Maasbree deed daarna heel goed.
Vooral de kleintjes hebben in de middag genoten van het optreden van
clown Rinaldo van Rinaldo Entertainment. Vol bewondering keken ze met
open mond naar zijn goocheltrucs en het hilarische optreden met zijn
buiksprekerpop. Om 16.00 u werd de frituurwagen goed bezocht en
keerden de gastgezinnen voldaan huiswaarts.
Kerststukjesactie
Alle 700 stukjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de kerststukjes bedanken we hartelijk voor
hun medewerking. Tevens een groot dankjewel aan het Maasbrees
Mannenkoor voor de perfecte samenwerking.
Nieuwjaarsduik

Mede door de uitstekende samenwerking met vakantiepark
BreeBronne is de 10e editie van de Nieuwjaarsduik meer dan prima
verlopen. Net geen 100 deelnemers doken bij een prettig zonnetje
het 4 graden koude water in. De diehards van de Cool Challenge
hielden het nog een poosje langer vol. Onder hen wethouder Paul
Sanders en Pascal Meyers van omroep P&M die daarmee hun vorig
jaar gedane belofte nakwamen.Het gezellig ingerichte en zelfs
verwarmde paviljoen van BreeBronne zorgde ervoor dat de
deelnemers en het enthousiaste aanmoedigende publiek nog lang
nagenoten van deze geslaagde Nieuwjaarsduik. De door de gulle
sponsors mogelijk gemaakte tombola was een groot succes. Op
naar de editie van 2021!

Komende Activiteiten
Goede doelen week in Maasbree
De collecte wordt gehouden op 6 en 8 april.
Papilio week 16
Van 25 april t/m 1 mei zijn 5 gezinnen te gast bij Herberg Papilio in
d'Ouffenhoff in Baarlo..

Benefietconcert “Ju-LIA-na Rock”voor Papilio
Zaterdag 25 april treden twee bands op in zaal Juliana in Belfeld tijdens
een benefietconcert dat op persoonlijk initiatief van Crit Janssen,
gesteund door zijn vriendenclub, wordt gehouden. Crit verloor 3 jaar
geleden zijn vrouw en beste vriendin Lia aan de gevolgen van kanker. Crit
heeft haar beloofd deze verschrikkelijke ziekte aandacht te blijven geven.
Om geld in te zamelen voor een goed doel kwam Crit op het idee om een
benefietconcert te organiseren. Dit concert is de derde editie. De eerste
keer ging de opbrengst naar KWF, de tweede maal naar KiKa. En voor
deze editie heeft Crit Herberg Papilio gekozen als goed doel. Daarvoor
zijn wij hem enorm dankbaar. Op Facebook is verdere info te volgen via de
link Ju-LIA-Na- Rock. De entree is slechts €10,00. De ervaring leert dat de
bands de zaal op de kop zullen zetten.
Wandeltocht Grand tour de Bree
Hemelvaartsdag, 21 mei, zal de organisatie ongetwijfeld weer
voor verrassende wandelroutes zorgen door de mooie Maasbreese
omgeving.

UITGELICHT
Herberg Papilio is een graag geziene gast in Openluchtmuseum de Locht
in Melderslo. De gasten van onze herberg zijn er altijd gratis welkom.
Openluchtmuseum de Locht gaat over het leven van vroeger op het
platteland van Noord-Limburg. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het
verzamelen, bewaren en archiveren van kennis over en het uitbeelden van
vroegere leefwijzen, gebruiken, beroepen en ambachten. Kortom over het
Noord-Limburg van vroeger en het Noord-Limburg van nu met een blik
naar de moderne tijd: champignons en asperges in een moderne
productie zoals glastuinbouw en alle moderne toepassingen van ‘food’.
We worden ontvangen door vrijwilligers die merkbaar hart hebben voor
dit museum. Zij zorgen ervoor dat hun gasten er zich snel thuis voelen.
We bedanken Openluchtmuseum de Locht voor hun gastvrije ontvangst.
www.delocht.nl

Van het Bestuur
Het bestuur van Herberg Papilio houdt op 31 januari een
bestuursavond.
Op 8 februari is er een brainstorm middag met het bestuur over
het versterken van Herberg Papilio gericht op de toekomst.
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