
 

Against Cancer busreis mei 2015 
 

Woensdag 6 mei waren 8 vrijwilligers naar Van Delen Touringcars gekomen om de 

bussen voor de mei reis van Against Cancer te voorzien van stickers en het eten en 

drinken voor tijdens de reis. Na een uurtje stonden alle bussen klaar voor vertrek. 

 

Donderdag 7 mei vertrokken de 4 bussen op verschillende tijdstippen om de gezinnen 

op te halen. Elke bus reed zijn eigen route om uit eindelijk samen te komen in Babberich. 

In Babberich werd iedereen welkom geheten en ging de 10de busreis van Against Cancer 

van start. Na een gezellige lunch gingen de bussen op weg naar het Van Der Valk Hotel in 

Gladbeck. De bussen kwamen rond 15:30 aan bij het hotel. Tot 18:00 konden de 

gezinnen lekker hun gang gaan. Vanaf 18:00 konden we aan tafel. 

Nadat iedereen gegeten had, stond daar in eens Clown Michael. Hij kreeg iedereen aan 

het lachen met zijn grappen, grollen en ballon figuren. Ook had hij suikerspinnen bij zich 

waar de kinderen heerlijk van genoten. 

 
 

 

Vrijdag 8 mei gingen we na het ontbijt met z’n allen naar Movie Park. Bij het verlaten van 

de bus kreeg iedereen een lunch pakket en konden ze lekker het park in. Het was lekker 

weer en nog rustig in het park. 

Iedereen was heerlijk aan het genieten van de verschillende attracties en van het mooie 

weer. 

Eenmaal terug in het hotel stond om 18:00 het diner alweer klaar. Iedereen had van het 

lopen in Movie Park en het mooie weer zeer veel trek gekregen. 

Na het diner stond er een bingo op het programma.  Voordat de bingo van start ging, 

werden Clementine en Stef in het zonnetje gezet. Beide hebben alle 10 de reizen van 

Against Cancer meegemaakt als vrijwilliger. 

Er werden 3 rondes gespeeld. De hoofdprijs van elke ronde was een groot knuffel dier 

welke door de vrijwilligers gewonnen waren in het park. 



 

 
 

Zaterdag 9 mei vertrokken we om 9:00 naar Phantasialand. Tijdens de reis van ongeveer 

90 minuten werd er film gekeken, wat gedronken en veel gekletst over hoe mooi de reis 

tot nu toe al was. Bij het park aangekomen, kreeg iedereen een lunchpakket en 

vervolgens het park in te gaan. De zon scheen, het was niet druk, dus iedereen genoot 

van het park. De vele lachende gezichten, de natte kleren van de water attracties lieten 

zien dat iedereen aan het genieten was. 

Om 17:00 vertrokken de bussen weer naar het hotel. In de bus was er chips, drinken en 

konden ze film kijken. 

Bij het hotel aangekomen konden we gelijk aanschuiven voor het diner. 

Na het diner was er de mogelijkheid om bij verschillende vrijwilligers je nagels te laten 

lakken, je te laten schminken of een ballon figuur te laten maken. 

 

Zondag 10 mei konden we rustig aan doen. Vanaf 9:30 kwamen Sponge Bob en Diego 

om met de kinderen op de foto te gaan. De fotografen hadden een ware fotostudio 

ingericht. 

 
 

Natuurlijk moest er ook even een groepsfoto gemaakt worden met alle kinderen en 

Sponge Bob en Diego. 

 



 

 
 

Nadat iedereen was uitgecheckt, vertrokken om 11:30 de bussen naar Babberich. In 

Babberich werden er eerst groepfoto’s gemaakt alvorens we aan tafel konden. Voordat 

we gingen lunchen, heeft de hele groep nog gezongen voor 2 jarige en hebben de 

kinderen een roos aan hun moeder gegeven voor moederdag. 

Na de lunch vertrokken de bussen om de gezinnen weer af te zetten op de 

afstapplaatsen. 

 

Al met al was het een zeer gave en mooi reis met heel veel lachende gezichten. 

 
 

Against Cancer bedankt de gezinnen, vrijwilligers en sponsoren voor deze mooie en gave 

reis. 

 


