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

Nieuwsbrief 11                                          Oktober 2020
 
Belangrijke data
Papilio week 16: 10 t/m 16 oktober
Papilio week 17: 17 t/m 23 oktober
Kerststukjes actie: Maken: week 50; Rondbrengen 11 en 12 dec
Nieuwjaarsduik: 1 januari 2021 (onder voorbehoud)

Terugblik afgelopen maanden
Door het coronavirus konden een aantal voor dit jaar geplande
activiteiten de afgelopen maanden helaas niet doorgaan, zoals we in de
extra nieuwsbrief lieten weten.
Het virus heerst nog steeds en dat heeft natuurlijk gevolgen
voor de komende activiteiten van Herberg Papilio.
- De Goede Doelen Actie gaat dit jaar definitief niet door.
- Ju-lia-na-rock gaat dit jaar ook niet meer door. Hopelijk vinden
   we een nieuwe datum in 2021.
In deze nieuwsbrief berichten we u verder over de huidige en de komende
activiteiten.
 

Huidige activiteiten
Statiegeldactie  Jumbo
Deze actie heeft €161,90 opgebracht. We bedanken de donateurs en
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Jumbo Maasbree heel hartelijk.
Spek de Kas actie Jumbo
De Spek de Kas actie van Jumbo is in volle gang. Vouchers zijn in te
wisselen in box nr 40 bij Jumbo Maasbree. De vouchers kunnen ook
worden verzilverd via de website: https://www.vuldekas.nl/jumbomaasbree/
Anonieme donaties
We bedanken ook nu iedereen die een kleine donatie heeft gedaan en
mensen die een maandelijkse bijdrage aan Herberg Papilio overmaken,
vaak anoniem.  Hartelijk dank voor uw steun!
 

Komende  Activeiten
Herberg Papilio weken 16 en 17
Herberg Papilio weken 16 en 17 gaan, zover we nu kunnen overzien,
gewoon door. We zijn druk doende om de herberg en de activiteiten
corona proof te maken.
Kerststukjesactie
In week 50 is gepland om weer kerststukjes te maken.
Verdere informatie hierover volgt zodra alles erover bekend is. Degenen
die willen meehelpen de kerststukjes te maken kunnen zich alvast
aanmelden op info@herbergpapilio.nl
Nieuwjaarsduik
We hopen natuurlijk dat na de succesvolle editie van 2020 ook op 1
januari 2021 de nieuwjaarsduik kan plaatsvinden, maar dat is op dit
moment nog onzeker. We kunnen het evenement in deze coronatijd in elk
geval niet op dezelfde wijze organiseren als we gewend zijn. De huidige
tent is te klein en het is onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden.
Bovendien weten we  nog niet wat Unox gaat doen. We houden u op de
hoogte over het vervolg.

UITGELICHT
Herberg Papilio mag al sinds het begin gebruik maken van het aanbod
van bioscoop Dok6 in Panningen. Dok6 biedt bij vakantieweken XXL
kortingskaarten aan voor een bezoek aan Dok6 voor een film naar keuze.
De gasten worden bovendien getrakteerd op een drankje en een XL hapje.
Steevast komen de gasten dolenthousiast terug van hun bezoek aan
Dok6. Ze zijn verrast over wat ze allemaal krijgen voor de XXL bon en ook
over bioscoop  Dok6 als geheel zijn ze heel enthousiast. Velen hebben
nog nooit een service bioscoop bezocht. Ralph Theeuwen van Dok6: heel
hartelijk dank voor de sponsoring! :https://www.dok6cinema.eu/
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Van het Bestuur
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van
Ine Hermans als voorzitter van Stichting Herberg Papilio. Vanaf de
oprichting was Ine betrokken en  actief binnen het bestuur. Ine was heel
actief met het neerzetten van een goede visie, structuur en beleid. Mede
door de inbreng van Ine staat er een stabiele en gezonde stichting. Ine,
hartelijk bedankt voor jouw jarenlange inzet voor Stichting Herberg
Papilio. Gelukkig blijf je voor Herberg Papilio nog beschikbaar als
gastvrouw tijdens de vakantieweken. Het voorzitterschap wordt tijdelijk
waargenomen door Petra en Gerard. We gaan rustig op zoek naar een
nieuw bestuurslid dat past binnen de groep en de doelstelling van de
stichting.
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