
De start van de Invasie 2016 was een flitsende : Marion stuurde ons onderstaande 
opwarmertje : 

 
Nee he! Ja hoor ;-) 
  
Vorige week was ik Els aan het appen over het heuglijke feit dat de Grande Partenza 
van de Giro 2016 in Gelderland gaat plaatsvinden. Dat moet alle wielrenners in de 
familie - en dat zijn er inmiddels nogal wat - als muziek in de oren klinken! Wij 
vroegen ons af of we in Warnsveld al slaapplaatsen moesten reserveren (uiteraard 
gratis voor familie), want het peloton komt hier echt om de hoek voorbij. Zelfs ik zou 
gaan kijken ;-) 
  
Els la Sportiva natuurlijk blij ... maar zij had ook al uitgevonden dat deze wielergekte 
in tijd samenvalt met (mogelijk) de volgende Invasie. Woensdag 4 mei - maandag 9 
mei. O jee!! 
  
"Nou, dan hoeven we niet lang na te denken over het zoekgebied voor de 
Invasiebestemming 2016" was onze conclusie. Zelfs voor als je niets met wielrennen 
hebt. Of is het veiligheidshalve maar beter juist niet in de buurt van het parcours te 
gaan vertoeven? 
  
Maar nu is de vraag: hoe is de belangstelling voor de Invasie 2016? 
En waar ongeveer, als je naar het bijgevoegde kaartje kijkt: Apeldoorn (proloog, 6 
mei), Betuwe (7 mei) of Achterhoek (8 mei)? 
We kunnen ook terugkeren naar een reeds bekende plek: Markelo, Groesbeek... 
In de Betuwe waren we niet eerder. Maar de wielerhoogtepunten spelen zich af in 
Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. 
Persoonlijk ga ik trouwens het liefst kijken in Italië.... maar dat laten we maar even 
buiten beschouwing. 
Of we willen niets met de Giro te maken hebben en dan gaan we Gelderland 
vermijden! 
Of (ook dat is een mogelijkheid, laten we eerlijk zijn) er komt geen Invasie. 
  
Ik denk dat als we iets willen boeken, en in de buurt van het parcours, we niet te lang 
moeten wachten want we zullen wel niet de enigen zijn. 



 
  
Na de nodige consultaties via mailtjes , telefoontjes en whattsapp is uiteindelijk 
onderstaande park uitverkoren om ons een paar dagen te huisvesten . Nadat we in 
mei 1980 hier voor het eerst met de familie een "huisje" huurden keren we er nu na 
36 jaar weer terug. De samenstelling van de groep is wat veranderd maar da's niet 
echt vreemd na 36 jaar ... 
  
  

 
Vakantiepark de berkenhorst 

  

 
  
Marion heeft de huisjes 106 t/m 110 voor ons gereserveerd. Luxe woningen rond een 
vijverpartij voorzien van alle luxe. Beddengoed ligt gewassen en gestreken op ons te 
wachten bij aankomst. Op 4 mei na 15:00 uur kunnen we naar binnen , 9 mei moeten 
we voor 10:00 uur weer zijn vertrokken. De eindschoonmaak mogen we aan anderen 
overlaten :-) 
  

  
  
  

 
  
 

http://www.vakantieparkdeberkenhorst.nl/

