
 
Lieve Papilio gasten, 
 

Hoe leuk zou ‘t zijn om elkaar nog eens terug te zien 
Die vraag werd ons al vele malen gesteld. 
Daarom organiseren wij op zaterdag 5 oktober een 
terugkomdag in de Blokhut Maasbree om elkaar te ontmoeten 
en om samen bij te kletsen. 
 

Ook wij hebben enkele vragen aan u. Dat willen we op de 
terugkomdag toelichten. 
 

 
U wordt tussen 10.30u en 11.00u ontvangen  met een lekker 
kopje koffie/thee  
 
Het programma ziet er verder als volgt uit: 
 
11.15u  welkomstwoord door de voorzitter 
12.00u   lunch 
13.00u  info Herberg Papilio 
14.15u  Rinaldo entertainment 
16.00u   afsluiting van de dag 
  

 
Zoals u dat van ons gewend bent zorgen wij dat u naar huis 
gaat met een gevulde maag. 
 
Voor de kinderen en jongeren is er die dag de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het speeltuintje / springkussen en zich 
te vermaken met spelletjes. Het terrein bied ook de 
mogelijkheid om lekker met elkaar te chillen. 
 

 
 

Een verrassingsprogramma voor jong en oud, om naar te 
kijken en uiteraard mee te doen. Nieuwsgierig geworden?  
Kijk dan even op zijn website: www.rinaldo-entertainment nl  
 

 
Voor een goede organisatie willen wij graag van te voren 
weten wie er allemaal komt. Daarom vragen wij om vooraf aan 
te melden. Herberg Papilio doet zijn best om iedereen een 
zorgeloze vakantie te bieden. De terugkomdag kunnen we  
niet organiseren zonder een kleine bijdrage.  
We vragen hiervoor:  €12.50 per volwassenen 

             €7.50 tussen 3 tot 15 jaar 
             € 0.00 onder de 3 jaar 

 

Graag opgeven voor 15 september 2019 Via de mail; 
info@herbergpapilio.nl onder vermelding van namen van de 
deelnemers en leeftijd. Wilt u ook in deze mail de datum 
vermelden wanneer u de bijdrage heeft overgemaakt. 
Betaling vooraf op IBAN: NL91 RABO 0100 9137 25 t.n.v. 
Stichting Herberg Papilio. Bij betaling is deelname bevestigd. 
 

 
De Blokhut 
Breestraat 11                                              Wij hopen u allen te zien 
5993 BH Maasbree                

Met vriendelijke groet 
Namens Herberg Papilio  

 
Dela Janssen 

Leontine Franssen 
Margreth Grutters 
Petra Jenniskens 

 
Gastvrouwen Herberg Papilio 

http://www.rinaldo-/
mailto:info@herbergpapilio.nl

