
Invasie 2018 is vastgelegd ! Van 9 tot 14 mei zijn we welkom op villapark Panjevaart te 

Hoeven 

  

  

 

  

  

 We hebben 4 mooie 6 persoons welness villa's met de nummers 149 en 151 t/m 153. Op de 

plattegrond vinden jullie de precieze ligging op het park. In nauwgezet overleg tussen de 

voorbereidingscommissie en de financiële afdeling is besloten om de bedden professioneel , 

voor onze aankomst op te laten maken !  Hierdoor hoeven we op de dag van aankomst ons 

niet te bekommeren over randzaken zoals : het moment waarop we naar de slaapkamer 

moeten omdat "het bed nog moet worden opgemaakt". Ergo , direct na aankomst kunnen de 

kurken uit de flessen en 's avonds rollen we zo ons bed in . 

Het lijkt trouwens wel of we ieder jaar luxer willen. Komend jaar kunnen we gebruik maken 

van een wellnessruimte met bubblebad ( aanrader na een fietspuzzeltocht van 120km )  , 

sauna en zonnebank. Bij dit huisjestype is ook een een toegangskaartje tot  Waterspeelpark 

Splesj inbegrepen , neem dus zwembroek of badpak mee ! 

  

  

  

Ineke stuurde een link met daarin een heel mooi filmpje over de Baseliek van 

Oudenbosch Supergaaf een bezoek zeker waard ! 

 

  

  

http://www.panjevaart.nl/accommodaties/type-wellness-bungalow-6-personen
http://www.panjevaart.nl/sites/default/files/plattegrond-groot-25-3.jpg
https://www.molecaten.nl/splesj
https://www.molecaten.nl/splesj
https://www.grootstemuseum.nl/nl/alle-locaties-en-hun-openingstijden/basiliek-van-de-heilige-agatha-en-barbara/?gclid=CjwKCAiAz-7UBRBAEiwAVrz-9TgEvHFsWYFSqRCxpmuRP52YAjD-np67QJRlI_jv2bJDJWcJQm66EhoCMFUQAvD_BwE
https://www.grootstemuseum.nl/nl/alle-locaties-en-hun-openingstijden/basiliek-van-de-heilige-agatha-en-barbara/?gclid=CjwKCAiAz-7UBRBAEiwAVrz-9TgEvHFsWYFSqRCxpmuRP52YAjD-np67QJRlI_jv2bJDJWcJQm66EhoCMFUQAvD_BwE
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2018/03/basiliek-oudenbosch.jpg


  

 
  

Wat er vooraf ging :  
  

Het einde van het jaar is weer in zicht en traditiegetrouw begint het invasie bloed dan weer te 

kriebelen bij een enkel familielid... Lennert en Sanne gaven dit jaar een voorzet via Whatsapp. 

Al op 10 september tijdens een rondje op de race fiets kwamen ze in Vinkel een mooie locatie 

tegen die ze met ons deelden via de Whatsapp groep van de invasie. Via die weg zijn er een 

hoop positieve reacties op dit voorstel gekomen. 

  



  

  

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/Whattsapp-2018.jpg


  

We willen als familie echter toch graag iets te kiezen hebben , dus kwamen er via Whatsapp 

nog de nodige voorstellen. Vorige week stuurde Jacolien een mail met een laatste update en 

werd de keuze teruggebracht tot twee parken aangezien het park in Reeuwijk ons geen 

hemelvaart arrangement kon aanbieden. 

 
Beste familie, 

  

  

Gisteren tijdens de lunch met Els kwam de Invasie ter sprake, hoogste tijd voor actie bleek. 

  

Het is al weer enige tijd geleden dat er voorzichtig over 2018 gesproken werd. Met een 

mogelijke geschikte lokatie in het Dierenbos te Vinkel. En een andere accommodatie in 

Hoeven. De accommodatie in Reeuwijk valt af omdat er geen Hemelvaartsarrangement 

beschikbaar is. 

  

Hieronder wat voorwerk, we zochten het wat mogelijk wat dichterbij zodat de harde werkers 

ook aan kunnen sluiten. En daarna de vraag wie gaat er mee en wat heeft de voorkeur? Dan 

kunnen we kijken wat er nog mogelijk is. 

  

Als er nog andere ideeën zijn, laat het weten! 

  

  

 Dierenbos Vinkel 

 Vraag voor Hemelvaartsarrangement:  bijv. 4 x 6 persoonshuisjes beschikbaar 

 Panjevaart  Hoeven 

 Hemelvaartsarrangement beschikbaar 

 Landal Reeuwijkse plassen 

 Vraag voor Hemelvaart Arrangement : Géén Hemelvaartarrangement beschikbaar 

   
 Groet Jacolien 

  

Op de kaart liggen beide parken toch nog een behoorlijk stuk bij elkaar vandaan. Maar : beide 

lekker centraal en voor iedereen goed bereikbaar deze jaargang ! 

https://www.dierenbos.nl/
http://www.panjevaart.nl/


 

 

  

  

  

  

Wie gaan er mee in 2018 ? 
  

  

De voorlopige deelnamelijst , de teller staat nu op 23 : 

  

  

Anton , Jacolien , Lars & Bente 

Marion & Johan 

Lennert & Sanne 

John & Jacqueline 

Ad & Els 

Ineke 

Jan, Carla & Lisa 

Joël & Rebecca 

Annemieke & Anna-Marie 

Kees 

Max & Lidy 

  

http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/invasie-2018-keuze.jpg
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/invasie-2018-keuze.jpg
http://www.invasie.com/wp-content/uploads/2014/01/invasie-2018-keuze.jpg


  

  

Dick en Riet hebben plannen voor een camper vakantie in de periode en gaan niet mee, en Jan 

Bernhard en Willeke zijn van plan om een dagje op bezoek te komen. 
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