Verslag Truckfun 2011

Het zomert op 1 oktober 2011. Zo’n veertigtal vrachtwagens komen naar de parking van de
Brielpoort. Daarin allemaal chauffeurs die graag hun vrije namiddag opofferen voor kinderen
en mensen met een handicap. Willy Cools is in zijn nopjes, want hij heeft hen allemaal
persoonlijk uitgenodigd. Ook de motards van motorclub vzw Triangle zijn met heel veel naar
het truckfunplein gekomen. Zij zorgen voor de veiligheid langs de weg ter hoogte van
kruispunten en gevaarlijke plaatsen. De politie kan deze taak niet alleen volbrengen. Dankzij
hun vrijwillige medewerking verloopt truckfun veilig op weg.
De mensen aan de inschrijvingstafel hebben het “truck-druk”. Wat een massa mensen, die
anders misschien naar de zee zouden getrokken zijn, komen zich hier inschrijven. Het doet
deugt dat mensen graag komen; dat ze er plezier in hebben om dit gebeuren terug mee te
maken.
Op het truckfunterras vind je verschillende tentjes. Zo vind je dit jaar heel veel kinderen bij
de kleurwedstijd, de sminkstand en het springkasteel. De kinderen worden omgetoverd door
meesterclown Sylvie tot kleine toverclowns. Magalie en Annie van de Gezinsbond schminken
de kinderen in elfjes, prinsessen, poesjes, tijgers en andere dieren. Veerle houdt een oogje in
het zeil ter hoogte van het springkasteel.
Nieuw dit jaar is er het rolstoelparcours van vzw Mané uit Maasmechelen. Dankzij garage
Beerlandt en Luc Demeyer en Roland Aelvoet is dit parcours tot in Deinze geraakt. De
mensen van de JoJo en het Rode Kruis Deinze begeleiden zowel kinderen als mensen met of
zonder een beperking door bochten, langs een deur, door het zand en andere moeilijke
hindernissen. Het was een echte training in het gebruiken van een rolstoel. Dank ook aan
degenen die het probeerden. Zo kon men eens aanvoelen welke moeilijkheden een
rolstoelgebruiker allemaal kan ondervinden.
Dat het ook niet gemakkelijk is om in zo’n hoge truck te klimmen is duidelijk. Daarom zijn er
altijd enkele vrijwilligers die helpen bij het in- en uitstappen van de vrachtwagen.
Jammergenoeg slinken het aantal mensen die zo’n zware taak op zich kunnen nemen ieder
jaar. Nochtans zijn de mensen ons altijd heel dankbaar. Proficiat ook terug Philippe en
Christiaan!
Af en toe is het noodzakelijk om de dorstigen te laven, want de zon prikt hard. De mensen
ter hoogte van de bar bedienen met veel geduld de mensen . We moeten zelfs twee maal
de brouwer laten langskomen met drank. Zo’n dorstig weer hebben we nog nooit gehad.
Met als gevolg dat de pannenkoeken en hotdogs wat minder in trek zijn. Wie had gedacht
dat ijsjes van pas zouden komen op een herfstdag...
De tombola is opnieuw een succes. Dankzij de vele inbreng van Sylvie en Stephan, Françoise,
Hilda en Kristel kunnen vele kinderen met een mooi aandenken naar huis. Het regent ook
prijzen bij de trekking van de tekenwedstrijd. De hoofdprijs was een reuze knuffelbeer. De
jongen die met zijn tekening won moest nog een beetje wennen aan zijn nieuwe huisgenoot.
Zijn mama zorgde alvast voor een warm onthaal.

Kurt De Kimpe zorgt voor het praktische verloop van de dag dankzij zijn uitleg aan de
draadloze micro. Hij leidt de mensen in goede banen tot aan de juiste vrachtwagens,
verwittigt de mensen als de trucks starten of terugkomen, moedigt mensen aan om het
rolstoelparcours af te leggen, een tombolalotje te kopen… En de dag kan natuurlijk niet af
zijn zonder de bijpassende muziek gedraaid door Koen Sierens.
We krijgen ook bezoek van veel politici van Deinze, die ons een hart onder de riem komen
steken.
Dat de mensen er zin in hadden zie je in de vele aangename babbeltjes en de gezonde lach.
Hoe kan een dag nog mooier zijn dan zo’ stralende dag. En dat allemaal te danken aan de
bijna honderd vrijwilligers die dit allemaal met plezier doen! Proficiat!
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