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Donaties en acties 

We bedanken iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd 
aan deze acties of een be-
drag heeft gedoneerd.  

Roparun 2018 sponsort 

vakantie week 11  € 9000 

Afgelopen Pinksteren haalden 
de Roparunlopers van Mars-
team 50 uit Veghel en Vier-
sen opnieuw zo’n groot be-
drag op, dat wij er vakantie-
week 11 voor kunnen organi-
seren. Op de vrijwilligers-
avond van 10 oktober werd 
de cheque door het Mars 
team overhandigd. Roparun 
en Mars team 50: hartelijk 
bedankt voor dit geweldige 

resultaat.  

Springkussenfestijn Pan-

ningen € 1485,- 

Op 30 juli, een van de warme 
dagen deze zomer, organi-
seerden de Ondernemers van 
Centrum Panningen een 
luchtkussenfestijn met 15 
luchtkussens verspreid over 

het centrum van Panningen.  

Vrijwilligers van Herberg Pa-
pilio hielpen mee bij de uit-
voering.  Door de hitte kwa-
men er een beperkt aantal 
kinderen springen, maar des-
ondanks werd aan herberg 
Papilio een cheque met het 

mooie bedrag van € 1485, - 

overhandigd door de onder-
nemers van Centrum Pannin-
gen. Geweldig! Zeer bedankt 

hiervoor! 

Benefiet Bigband Festival  

€ 450,-  

Het benefiet festival van big-
band Nice Company voor 
Herberg Papilio op 23  sep-
tember  in zaal Unitas te 
Baarlo was een succes voor 
alle vijf de deelnemende big-
bands.  Ongeveer 90 betalen-
de bezoekers kwamen op 
deze druilerige zondagmid-
dag genieten van zeer gevari-
eerde bigband sounds. Hier-
door kon bovenstaand bedrag 
aan Herberg Papilio worden 
uitgekeerd. Herberg Papilio is 
nu ook bekend in de wereld 
van een aantal Noord Lim-
burgse bigbands. We bedan-
ken bigband Nice Company 

hartelijk voor dit bedrag. 

Kiwanis Horst aan de Maas 

Het hiervoor genoemde re-
genachtige weer op 23 sep-
tember zorgde ervoor dat de 
geplande Duo Marathon wan-
deling van Kiwanis Horst aan 
de Maas moest worden afge-
last. Er volgt zeer waarschijn-
lijk een  vervolg  in het voor-
jaar van 2019.  We  hopen nu 
al dat de volgende editie  

zeker plaats kan  vinden.  

Vrijwilligersavond 

Op woensdag 10 oktober  
2018 werd de informatie-
avond voor vrijwilligers en 
ambassadeurs gehouden in 
Breebronne. Er hebben zich 
geen ambassadeurs voor 
deze avond aangemeld. On-
geveer 20 vrijwilligers wissel-
den met elkaar van gedach-
ten over hun rol bij Herberg 
Papilio en deelden ervaringen 
en verbeterpunten. De verbe-
terpunten werden verzameld 
en zullen binnen het bestuur 

verder besproken worden.  

Als waarderingspresentje 
voor de vrijwilligers werd er 
een ‘beurs’ met dropgeld uit-
gedeeld  met de tekst: Jouw 
bijdrage is onbetaalbaar. 
Hartelijk bedankt voor je 

inzet. Herberg Papilio. 

De medewerkers van Jamin 
waren onder de indruk van de 
activiteiten van Herberg Pa-
pilio en sponsorden meer  
dan de helft van de kosten 
van het presentje. Jamin, 

hartelijk bedankt hiervoor! 

Een delegatie van Roparun 
Mars team 50 overhandigde 
de cheque en dit werd samen 
met de aanwezige vrijwilligers 
op een passende wijze ge-

vierd.  
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Herberg Papilio  

Belangrijke data 

 
Kerststukjes maken bij  Breebronne 
 
maandag  3 dec van  13.00 -17.00 
 
dinsdag    4 dec van 09.00 -17.00  
 
woensdag   5 dec van 09.00 -17.00 
  
donderdag   6 dec van 09.00 -17.00  

 
 
Nieuwjaarsduik 
1 januari 2019    Breebronne 

Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die Herberg Papilio een warm hart toedraagt.  
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Vakantieweek 11 en 12 

Vakantie weken11  en 12 waren zeer 
geslaagde weken voor de  gasten en de 
vrijwilligers. Er werd enthousiast meege-
daan met de activiteiten en  onderling 
hebben de gasten veel  mooie gesprek-
ken met elkaar gevoerd en met hun kin-

deren samen activiteiten gedaan.  

We bedanken iedereen die op welke 
wijze dan ook een bijdrage heeft gele-

verd aan deze weken. 

 

 

 

Nieuwjaarsduik 

Op 1 januari  2019 vindt weer de traditio-
nele Unox Nieuwjaarsduik Maasbree 
plaats in Breebronne, wederom georga-

niseerd door Herberg Papilio.  

Net als vorige jaren hopen we op een 
grote deelname van duikers  en vele 
enthousiaste supporters en deelnemers 

aan de tombola.  
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Komende Activiteiten 

Nieuwsbrief 

Terugblik afgelopen maanden (vervolg) 

nen zich voor de volgende dagen en 
tijden opgeven bij 
h.vanmegen@kpnmail.nl of bellen na 
17.30 u met 0623452899 of via Whats 
app. 
 
 
 
 
 
 

 
De dagen en tijden zijn: 
maandag  3 dec  13.00-17.00  
dinsdag   4 dec  09.00-17.00  
woensdag  5 dec   09.00-17.00  
donderdag  6 dec  09.00-17.00   
Een gedeelte van deze tijden kan na-
tuurlijk ook. Alle  hulp is welkom. 
 
Adres: Breebronne, Lange Heide 9,  

Kerststukjesactie 

Evenals de succesvolle actie vorig jaar  
organiseert het Maasbrees Mannenkoor 
samen met Herberg Paplio de kerststuk-
jesactie. Vrijwilligers van Papilio maken 
de 700 kerststukjes en het Mannenkoor 
zorgt voor de verspreiding. Onder leiding 
van Carla van Megen en Dela Janssen 
worden de kerststukjes bij Breebronne 
gemaakt. 
Vrijwilligers die zin en tijd hebben kun-

Komende Activiteiten 
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Natuurlijk komen de prestaties van het 
eredivisie elftal uitgebreid aan bod. Be-
langrijk zijn de bijzondere mensen die 
van VVV-Venlo een grote streekclub 
hebben gemaakt. Tijdens onze vakantie-
weken zijn er helaas geen thuiswedstrij-
den, anders zouden de gasten gratis een 
wedstrijd mogen bezoeken.  Onze gas-
ten vonden de prestaties van zo’n kleine 
club bijzonder en waren vol  lof over de 
enthousiaste vrijwilligers. VVV-Venlo, 

super bedankt! 

In de  rubriek ‘Uitgelicht’ schenken we dit 
keer  aandacht aan VVV-Venlo, een van 
de vele organisaties die ons belangeloos 
steunen met hun activiteiten.  VVV-Venlo 
steunt Herberg Papilio dit seizoen als 
goed doel. Een vrijwilliger geeft  een 
rondleiding door het stadion en we mo-
gen de training van de selectie bekijken. 
Het ontstaan van de club en het huidige 
stadion wordt verteld, de uitbreidings-
plannen worden getoond en toegelicht. 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Onze penningmeester 
Carla van Megen heeft te kennen gege-
ven om per 31 december te stoppen met 
deze functie. Momenteel oriënteert het 

bestuur zich op mogelijke kandidaten. 

Zodra een geschikte persoon gevonden 
is zal het bestuur dit via de nieuwsbrief 

kenbaar maken. 

 

Van het Bestuur 

Uitgelicht 
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