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Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die

Herberg Papilio een warm hart toedraagt.

Nieuwsbrief 13                                         Mei 2021

Belangrijke data

Goede doelenweek 20 t/m 24 september 2021

Herberg Papilio week 17: 23 t/m 29 oktober 2021

Kerststukjesactie (afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. corona)

Nieuwjaarsduik 1 januari 2022 (afhankelijk van de mogelijkheden

m.b.t. corona)

Wandeltocht Grand Tour de Bree 26 mei 2022

Terugblik afgelopen maanden

Donaties

Een leuke verrassing van 'Kiët de Naate Vinger'. Op 1 januari hield de

'Kiët' een alternatieve nieuwjaarsduik  met  een kleine tombola ten bate

van onze stichting. Dit heeft het mooie bedrag van €96,10 opgeleverd. Via

deze weg willen wij de  leden van 'Kiët de Naate vinger' hartelijk danken

voor deze leuke actie in deze moeilijke tijd. Ze verzekerden ons dat ze een

volgende editie van de 'Unox nieuwjaarsduik' van de partij zullen  zijn.

We hebben nog een donatie mogen ontvangen van €500 van een bedrijf

dat onze stichting een warm hart toedraagt. Via deze weg hartelijk dank
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voor deze mooie donatie!

Komende  Activeiten

Goede doelenweek

De goede doelen week die vorig jaar en afgelopen maart niet is 

doorgegaan, is definitief verplaatst naar week 38, maandag 20  tot vrijdag

24 september. Deze collecte zal zeker corona proof georganiseerd

worden.

Herberg Papilio week 17

De uitgestelde Herberg Papilio week van mei vorig jaar zal hopelijk

komende herfst door kunnen gaan. Deze zal gehouden worden van  23 

t/m 29 oktober 2021. Hopelijk zijn dan alle beperkingen opgeheven.

Kerststukjesactie

Na de zomervakantie zullen we bekijken, afhankelijk van de

mogelijkheden die er dan zijn, of en wanneer we de kerststukjesactie

kunnen organiseren, natuurlijk weer in samenwerking met het Maasbrees

Mannenkoor. We houden jullie op de hoogte.

Nieuwjaarsduik

Na de zomervakantie zullen we tevens bekijken of, alweer afhankelijk van

de mogelijkheden, op 1 januari  2022 onze onvolprezen Nieuwjaarsduik

door kan gaan. Een voorwaarde is natuurlijk ook of Breebronne weer

bereid is ons te helpen. Jullie horen ervan!

Wandeltocht Grand Tour de Bree

De wandeltocht gaat ook dit jaar niet door wegens de corona

beperkingen. Volgend jaar zal deze gehouden worden op Hemelvaartsdag

26 mei 2022. Noteer maar alvast in je agenda.

Uitgelicht

Bij de start van de oprichting van Herberg Papilio, in 2014, zijn wij allereerst op

zoek gegaan naar een geschikte  locatie om onze doelstelling te realiseren. Al

snel kwam via, via, Hoeve Bongers in Baarlo in beeld. Wij vonden dit meteen

een ideale locatie voor onze stichting. Nadat wij onze eerste week  hadden

gerealiseerd hoorden we dat Hoeve Bongers te koop werd gezet. Dit was even

schrikken voor ons. Maar gelukkig werd de Hoeve al snel overgenomen door

het gastvrije gezin Gielens – Hamilton. Zij hadden hun kleinschalig
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toeristenverblijf  in Frankrijk verkocht en gingen de uitdaging aan om in hun

geboortestreek  een toeristenverblijf voort te zetten. Het kwam Erfgoedlogies

d’Ouffenhoff te heten, naar d'Ouffenhoff, de naam die de hoeve van oudsher

had. En gelukkig mochten wij onze activiteiten ook bij  Liesbeth en Bart

Gielens-Hamilton voortzetten.

Telkens verbazen we ons weer hoe dit echtpaar deze 18-eeuwse kasteel

boerderij verbouwt en inricht. Zelfs van hun eigen woonhuis maakten ze een

prachtige groepsaccommodatie voor 20 personen. Ook de inrichting van de

andere huisjes verandert steeds, zodat  deze een mooie en luxueuze 

uitstraling krijgen. En de ligging, in de buurt van de Maas en kastelendorp

Baarlo, is natuurlijk ook geweldig. Onze gasten zijn, zonder uitzondering,

laaiend enthousiast over Erfgoedlogies d’Ouffenhoff.  Hun huisje, en ook de

omgeving vinden ze zeer aantrekkelijk. Kinderen kunnen lekker veilig buiten

spelen en elkaar gemakkelijk ontmoeten. De vele dankbare reacties in ons

gastenboek getuigen daarvan.  Wij als stichting Herberg Papilio zijn tevens

uiterst tevreden over de samenwerking met Erfgoedlogies d'Ouffenhoff. De

zolder boven de “Herberg” mogen we ook  door het jaar heen gebruiken om

onze poets-, knutsel- en sportspullen op te bergen.

We zouden eindeloos kunnen vertellen over deze accommodatie. 

Ben je op zoek naar een groepsverblijf voor vrienden of familie dan is

Erfgoedlogies d'Ouffenhoff  zeker aan te raden. Dan kun je het toeristenverblijf

in al zijn facetten zelf ervaren.Er is voor elke groepsgrootte wel een geschikte

accomodatie.  Zie de website: https://www.douffenhoff.nl/

Bart en  Liesbeth, we willen een groot DANKJEWEL uitspreken aan jullie, en

we hopen dat we de samenwerking nog lang mogen voortzetten.

Van het Bestuur

Wat betreft het organiseren van de Herberg Papilio weken is het voor het

bestuur  moeilijk om gasten die zich hebben opgegeven en op onze wachtlijst

staan tijdig te kunnen uitnodigen voor een lotgenoten week. We hebben al twee

weken moeten opschuiven en de situatie rondom corona geeft nog weinig

speelruimte om meerdere weken te organiseren. Hopelijk heeft iedereen hier

begrip voor.

Het bestuur is aan het bekijken hoe het de bedrijven, die Herberg Papilio 

steunen bij de vakantieweken, met een mooie attentie kan gedenken. Met dit

gebaar willen we kenbaar maken dat er, ook in deze moeilijke tijd, aan onze 

gulle gevers gedacht wordt. Bij vijf  van deze bedrijven polsen we of het idee

dat we over de invulling van de attentie hebben  in goede aarde valt. Als dit

goed wordt ontvangen dan rollen we dit uit naar  andere bedrijven en

instellingen. Dan  gaan we er meer publiciteit aan geven.
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