
Verslag jubileumreis naar Phantasialand 

 

En vandaag, 15 juli 2011, is het dan zo ver: we gaan naar Phantasialand in Brühl. Het 

CCW bestaat 25 jaar. Zelf ben ik er pas 2 jaar bij, dus dat is boffen voor mij: nu al 

een feestje! Het is een groot genoegen dat we met een touringcar gaan. Er hoeft dus 

niemand van ons zelf te rijden en we kunnen lekker kletsen of even een dutje doen in 

de bus. 

We hebben stralend weer. Bij ons zeggen ze over het weer: Je krijgt wat je verdient! 

Dat zit dus goed. 

Eenmaal daar stuiven we uiteen. Dan weer ben ik bij een groepje tieners (ik ben al 30 

plus!) en dan vertoef ik onder de ‘ouderen’. Een paar rustige attracties om mee te 

beginnen: een bootje waarop je als brandweerman op diverse objecten mag ‘vuren’. 

Helaas kan ik niet winnen van onze stoere brandweerlieden Sander en Sandra.  

Dan is de tijd voor iets ‘wilders’. Ruben raadt me een achtbaan aan die echt voor de 

sloompies is. Ik heb nu geleerd om Ruben hierin niet meer te vertrouwen …..!! (Later 

komt het wel allemaal weer goed.) 

Lunchen doen we samen. We vinden een terras waar we allemaal bij elkaar kunnen 

zitten. Zonnebrillen op, want het is knijpen tegen de zon.  

Hierna nog een rondje park en dan is het terrasjesweer. Samen met Carla, Sandra, 

John, Margriet en Ronny kijken we vanuit het terras over de attracties. We genieten 

van de kopjes koffie, de zon en het uitzicht. Alleen Robin T. is even niet te bereiken 

….. Als het tijd is om met de bus terug te gaan, vinden we hem. Wat een moederhart 

al niet mee mag maken tijdens een ‘ontspannen’ dagje pretpark. 

Dan is het nóg niet afgelopen. Jubileumfeest bij CCW duurt dan ook de héle dag. We 

gaan met het gezelschap (met de nodige wisselingen van de wacht) nog wokken bij 

Wok Weert. Een van mijn favoriete keukens, wat bof ik weer! Mijn man Ben sluit 

even later ook nog aan. Hij mocht de cadeaus meebrengen: chocolade, wijn, bloemen 

en een klarinetarrangement. Het was een heel krat vol met cadeautjes. Dat had John 

ook wel verdiend! En wij hebben dit samen met elkaar gevierd. Wat een geweldige 

dag. Ik zie uit naar het volgende feestje. 

 

Irma Jansen 


