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

Extra Nieuwsbrief

April 2020

Ook herberg Papilio is in de greep van het coronavirus. Daardoor kunnen
geplande activiteiten niet doorgaan, zijn verschoven naar volgend jaar of
naar een mogelijke andere datum dit jaar.

Het betreft de volgende activiteiten:
Goede doelen week
De goede doelen week, gepland in week 15. De gemeente en de organisatie
van de goede doelen week hebben eerder al besloten de goede doelen week af
te gelasten. We bedanken de coördinator alvast hartelijk voor haar inzet. Ook
een dankjewel aan de mensen die al wilden doneren. Er wordt met de
gemeente gekeken naar een mogelijke andere datum dit jaar. We houden jullie
op de hoogte.

ju-Lia-na Rock

Dit benefiet concert op 25 april is gecanceld. Alvast hartelijk dank aan de
organisatie en aan de bands die toegezegd hebben om te spelen. De
organisatie bekijkt of het benefietconcert later dit jaar alsnog gehouden kan
worden. Een nieuwe datum zullen we meteen communiceren.

Herberg Papilio week 16
Woensdag 25 maart is tijdens een bijzondere video- bestuursvergadering
besloten om de week van 25 april tot 1 mei niet door te laten gaan. Naar
aanleiding van de strenge maatregelen vanuit de overheid, die zeker tot 28
april gelden, hebben we dit moeten besluiten, mede omdat we geen programma
kunnen neerzetten daar vele ondernemingen noodgedwongen moeten sluiten.
Ook de groepsbinding in de herberg is natuurlijk niet mogelijk. De uitbaters van
d'Ouffenhoff, Bart & Liesbeth Gielens - Hamilton, hebben alle begrip getoond
voor onze situatie en zijn zeer genereus geweest door Herberg Papilio de
mogelijkheid te bieden de vakantieweek naar een van de twee weken in oktober
te verplaatsen, zonder extra kosten. Hartelijk dank!

De gasten die zouden komen hebben begrip voor de situatie en bekijken de
mogelijkheid om in oktober te komen.

Wandeltocht Grand Tour de Bree
De wandeltocht van Hemelvaartsdag 21 mei is helaas ook afgeblazen. Dit
evenement is vergunning of melding plichtig en mag dus niet doorgaan tot 1
juni. We bedanken de organisatie voor hun inzet. De Grand Tour de Bree wordt
doorgeschoven naar Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei. 2021. Noteer
alvast in je agenda!

Sponsors
We willen graag onze gulle sponsors in geld en in activiteiten een hart onder de
riem steken in deze moeilijke tijden. We wensen jullie veel sterkte en hopen met
jullie dat deze periode over niet al te lange tijd beëindigd zal zijn. We wensen
jullie daarbij veel sterkte.

Donatie firma Codema B-E de Lier uit Venlo
Na alle vervelende mededelingen van alle afgelastingen een positief bericht tot
slot. We mochten het mooie bedrag van €1200 ontvangen van de firma
Codema B-E de Lier uit Venlo. Vanuit de verhuizing van Kronenberg naar Venlo
zijn diverse spullen verkocht onder de medewerkers, zoals kasten, stoelen en
bureaus. De opbrengst van deze verkoop is naar Herberg Papilio gegaan. Wat
een mooi gebaar! We bedanken alle medewerkers en directie van Codema
hartelijk voor deze mooie donatie.

Het bestuur van Stichting Herberg Papilio wenst jullie allen:
Blijf gezond en pas goed op jezelf en je naasten.

