Verslag 5de editie
Truckfun 5e editie, 2008:
Zaterdagmorgen 4 oktober was de ochtendzon stralend met een frisse herfstprik.
Vol enthousiasme werd de parking naast de Brielpoort omgebouwd tot een podium
op trailer, een tombolaplek, een inschrijvingstent en drank- en pannenkoekentent.
Al vlug kwamen heel wat vrijwilligers een handje toesteken. Bert en Sylvie gaven
de tombolaprijzen die Françoise mooi verpakt had een laatste wachtplekje. MarieChristine had opnieuw haar koffiekannen mee en maakte aromatische koffie.
Myrna verwarmde pannenkoeken met warme chocolademelk. Christine zorgde
voor drank en kassa. De mensen van de gezinsbond stelden het clownspringkasteel
klaar. Sylvie Eggerick bracht een grote doos mee om de gekleurde tekeningen in te
gooien. Willy verwelkomde zo’n 36-tal chauffeurs die gezwind de parking
opreden. Dankzij de piekfijne voorbereiding van Silvie Detavernier konden de
mensen een plaatsje krijgen in de vrachtwagens. Arlette en Johan hielden rekening
met de wensen en verlangens van de mensen. De mensen-niet in grote getalekwamen vol spanning op het binnenplein. Met de vlam in de pijp bracht DJ Koen
Sierens er meteen de sfeer in. De all-round presentator Kurt De Lange zorgde
ervoor dat alles vlot en veilig verliep. Dat de mensen echt niet langer konden
wachten werd meteen duidelijk als ze al voor het startschot naar de vrachtwagens
renden…ja,bij sommige met echte buitelingen van plezier. De overbewegelijkheid
vierde zege bij vele bezoekers net voor het instappen. Sommigen keken eerst eens
goed rond en bedachten zich plots of wilden liever zo’n kanjer ruilen voor een
kleiner formaat. Dankzij de flexibiliteit bij heel wat helpers bij het instappen
kwam iedereen toch op een veilig plaatsje in de cabine terecht. En dan maar
zwaaien en toeteren…uitbundigheid van jewelste!
Na de eerste rit werd al onmiddellijk een nieuwe rit volledig gevuld met nieuwe
kandidaten voor een halfuurtje truckervaring. De chauffeurs reden deze keer in een
lange kolomme richting Machelen en Grammene. Het is telkens weer een ander
gevoel om het verkeer van zo hoog te bekijken naast een ervaren chauffeur die met
veel plezier wat uitleg geeft. Ondertussen werden kinderen elfjesachtig of dierlijk
geschminkt door juf Sandy. Kinderen konden ook nog hun tekening ter plekke
inkleuren in afwachting van een mooie prijs. Dankzij het oppassend oog van Veerle
werden ze veilig geholpen op het springkasteel.
Op het podium werd aan Tim van Bosbeke enkele vragen gesteld over zijn leven
als “coureur bij de Special Olympics”. Mama Rita liet de vrolijke noot hoog
klinken. Silvie maakte dat het interview helemaal op wieltjes verliep. De gezichten
straalden ….Tim kreeg als verassing een speciaal wieleroutfit van Quickstep.
Françoise, Bert & Hilda zorgden zoals ieder jaar dat iedereen de kans had om een
lotje te kopen voor de tombolaprijzen. Het waren echt mooie prijzen en alle
inkomsten voor dit goed doel zijn welkom.

Ondertussen waren toch een 3-tal ritten voorbij en voor de vierde rit zijn laatste
ronde kon beginnen was er een reuzetrekking van de tekeningen afgegeven bij
Sylvie Egerick. De prijzen waren niet min: 3 keer een midverblijf in centerparc,
knuffels van Winnie De Pooh, kleurpotloden,….alle kindjes die nog aanwezig
waren stonden vol spanning te luisteren als zij bij de gelukkigen waren….Een
aantal gingen als afsluiter van dit feest nog een 2e maal mee…Hartelijk dank aan
iedereen voor je aanwezigheid, je helpende hand, je gulle glimlach…Het was een
opnieuw een stralende Truckfun!
Mieke Roelens.

