
Invasie 2015 
En weer ontbrande de invasie koorts. Dit jaar begon het vonkje bij onze Sara Marion die met een 

heel klein vlammetje iets liet ontbranden bij Els. Op 27 oktober stuurde Els ons onderstaande 

mail die de aanzet vormde tot een aanzet voor onze 30e invasie.  

 

  

Hallo familieleden!  

  

Deze week dacht ik aan de Invasie 2015, ook naar aanleiding van een mail 
van onze Sara Marion, waarin ze de Invasie noemde……dus voeg ik daad 
bij woord (of zoiets) en stuur jullie een mail om te inventariseren wie er 
meegaat met de Invasie 2015. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, 
aangezien de Hemelvaartarrangementen populair zijn. 

  

Hemelvaart valt op donderdag 14 mei 2015 en het verblijf zal dan van 
woensdagmiddag 13 mei t/m zondag 17 mei zijn. 

  

Gaat jullie voorkeur weer uit naar Zuid Holland i.v.m. makkelijk te bereiken 
voor zzp’ers en winkeleigenaren?  

Graag jullie reactie voor 8 november a.s. 

  

Alvast bedankt en groetjes van Els 

 



 

Els liet er geen gras over groeien en al op 18 november had zij een optie genomen op een viertal 

onderkomens bij  Newhouse-farm in Zevenhuizen. De appartementen Asterix , Dore , Fresco 

en  Parel worden voor ons in optie gehouden.   Els ontving een mailtje van de beheerder met 

onderstaande quote : 

Wij ontvangen u en uw familie heel graag, voor de kleinste is er onze speelweide 

recht voor het terras van uw appartementen en Schaapskooi met kleine 

boerderijdieren om te helpen verzorgen en knuffelen. ‘s Morgens mogen de kleintjes 

eitjes rapen in het kippenhok voor eigen gebruik. 

 en nu maar hopen dat het “de kleintjes” ruim geïnterpreteerd word en wij mogen helpen met 

rapen . Twee eitjes delen met z’n vijfentwintigen wordt vechten ben ik bang.  

                                                                                  Hieronder : Plattegrond beneden verdieping 

Asterix 

http://www.groenehartlogies.nl/logies/newhouse-farm
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/groene-hart.jpg


 

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Asterix-Plattegrond-beneden.jpg


 

                                                                                    Hierboven : Plattegrond de Parel 

 

Deelnemers + appartementindeling Invasie 2015 

1. Kees 

2. John 

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Parel-Plattegrond.jpg


3. Jacqueline 

4. Lennert 

5. Maria 

6. Joel 

7. Rebecca (1 vouwbed op kamer in Asterix) 

8. Els 

9. Ad 

10. Annemieke 

11. Annemarie 

12. Marion 

13. Johan 

14. Nel (2 persoons kmr) 

15. Ineke 

16. Daan 

17. Anton 

18. Jacolien 

19. Lars (vouwbed) 

20. Bente (campingbed) 

21. Jan 

22. Carla 

23. Lisa 

24. Max 

25. Lidy 

26. Margriet 

27. Dimitri 

28. Thibault (campingbed) 

Indeling 

Dore-  4 volwassenen & 1 kind  85 m2   (2 badkamers en 2 keukens, is 

extra douche mogelijkheid voor Asterix) 

Ad & Els (beneden) 

Kees (beneden op extra boxspring bed) 

Dimitri, Thibault en Margriet (boven) 

Asterix-  9 volwassenen & 2 kinderen 160 m2 (2 badkamers en apart toilet) 

Anton & Jacolien 

Lars & Bente  (Lars op een vouwbed) 

Lennert & Maria 

Joel & Rebecca 

Marion & Johan 



Parel – 5 pers 97m2 

Max & Lidy 

Daan & Ineke 

Nelly (alleen) 

Fresco – 7 pers  120 m2 

John & Jacqueline 

Annemieke & Anna-Marie 

Jan, Carla & Lisa 

 

De invasie krant 2015  

 

De, chronologisch gezien,  eerste pagina’s van de krant van dit jaar. Zoals de laatste 

jaren gebruikelijk te downloaden vanaf de site of on-line leesbaar via PC , tablet en 

smartphone. Toch handig wanneer je tijdens de invasie nog even een linkje wil 

gebruiken dat door Marion in de krant gezet is. Dat moest vroeger toch echt heel 

anders. Met het gedrukte exemplaar door wint en regen op de fiets de omgeving 

verkennen en er dan achter komen dat musea X toch net op Hemelvaartsdag 

gesloten is. Dat overkomt ons nu niet meer . 

Invasie 2015 – wat ging eraan vooraf 

 

De nieuw trend in fietsroutes : maak een nieuwe fietsroute , teken hem uit  en bekijk wel figuur je 

in de fietsroute ziet. Marion verzamelde e.e.a. ontwierp er zelf één en koppelde daar een 

prijsvraag aan. Wie herkent het figuur in haar route en verdient de hoofdprijs ?  

Een olifant of piemel fietsen……. 

 

Invasie reisgidsje. Hoe kun je dit nog een reisgidsje noemen Marion ? Veertien pagina’s met 

allerhande bezienswaardigheden rond ons verblijf tijdens invasie 2015.  Ja we zitten inderdaad 

erg centraal dit jaar dus er is te veel om op te noemen maar in onderstaande gids staat in ieder 

geval een bloemlezing waar iedereen iets van zijn/haar gading kan vinden.  

Wat kunnen we gaan doen 

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Invasie-2015-wat-ging-eraan-vooraf.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Fiets-of-wandel-een-tekening.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Wat-kunnen-we-gaan-doen.pdf


 

Mocht het gaan regenen ( maar daar ziet het niet naar uit ) Kunnen de kleintjes aan de slag met 

deze  Kleurplaatjes 

 

  

Marion blikt nog even terug naar Wanneperveen en de fantastische Invasie die we 

daar beleefden. Er zijn parallellen te trekken met de Invasie dit jaar. Kunnen jullie je 

nog de prachtige boottochten daar herinneren ?  Zo niet bekijk dan even de filmpjes 

via de link : boot tochtjes in Wanneperveen 

Voor inspiratie dit jaar :  Rijden en varen 

 

Wanneer je liever zelf aan de slag gaat en je je niet gemotoriseerd wilt laten voortstuwen, kijk dan 

eens via onderstaande link naar een prachtige tocht met kano’s langs stille plekjes en wellicht 

spot je nog een otter ook ! 

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen 8-5 km 

 

Voor de wandelaars : 

Wandelroute Lusthof de- Haeck 3-3 km 

 

Wanneer ik onderstaande knipsel goed lees, is de regel “en wellicht spot je nog een otter ook”  bij 

de kanoroute Nieuwkoopse plassen bijna onmogelijk. 

 Otters 

 

en mocht het toch nog een dagje regenen komende week . Voor de puzzelaar een  Woordzoeker 

puzzel 

 

Dit jaar een aangepaste versie van de tekstballonnen 

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Kleurplaatjes.pdf
http://www.invasie.com/?page_id=82
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Rijden-en-varen.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Kanoroute-Nieuwkoopse-Plassen-8-5-km.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Wandelroute-Lusthof-de-Haeck-3-3-km.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Otters.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Woordzoeker-puzzel.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Woordzoeker-puzzel.pdf
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Tekstballonnen.pdf


 


