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Truckfun 2015
Een jaar op voorhand zijn we al bezig met de organisatie, ophalen tombolaprijzen, truckers aan te
spreken, mensen uitnodigen…Je denkt dat alles goed voorbereid is, maar toch is het altijd weer
spannend om te weten als alles goed komt. Een week op voorhand beginnen de telefoontjes extra te
rinkelen…Deze keer moesten we het stellen zonder mobiel podium, maar gelukkig weet Willy voor
alles een oplossing. Hij vond een trailer bij Van Renterghem die kon gelden als podium. We kregen
een planken vloer en gelukkig hebben we enkele sterke mannen zoals Frank, Dennis, Kristof,
Angelino en Johan die de zware klus zelf geklaard hebben.
We begonnen de vrijdagavond met het versleuren van de tombolaprijzen, de tafels en stoelen die op
een andere plaats stonden, het ophalen van de muziekinstallatie…De zaterdagochtend was het nog
even hard doorwerken voor het truckfunpleintje vol te zetten met tafels en stoelen; de omheining
met nadars, de drank ; de tombola en het springkasteel. Gelukkig zijn we allemaal al goed op elkaar
ingespeeld zodat dit rimpelloos gebeurd.
En dan kwam de eerste inschrijving al binnen om 13u….De eerste chauffeurs reden gezwind de
parking op. Ze waren blij om elkaar terug te zien…en trucks bleven maar binnen stromen. Deze keer
waren ze met 73 vrachtwagens! Nooit gedacht dat die allemaal zouden komen…Hartelijk dank aan al
die chauffeurs die hun vrije tijd voor de mensen met een beperking opofferen!
Deze keer kwamen de mensen van ver. Zo waren er vele inschrijvingen uit West-Vlaanderen. Mensen
uit huize Tordaele, uit Dominiek Savio te Gits…maar ook uit Oost-Vlaanderen: MPI Ten Dries uit
Landegem, de Zonnehoeve uit Gent, Broeders Ebergiste uit Vurste…Mensen van dichtbij ontbraken
natuurlijk ook niet: de mensen van huize Ter Linde en huize Kattebeek…De jongeren van de JoJo.
Dank aan allen voor jullie aanwezigheid!
De aanwezigen hadden geen ongelijk want zowel op de parking als op het truckfunplein was het
ambiance alom. Kurt De Kimpe deed zoals altijd de voorstelling van de zangers en leidde het hele
truckfungebeuren in goede banen. Het begon met een optreden van Andy Life. Hij bracht prachtige
Nederlandstalige en Engelse nummers. Daarna kwam Yves Bianco op het trailerpodium. Zij zongen
samen een nummer wat velen erg apprecieerden. Hun stemmen klonken samen heel mooi. Yves
Bianco brak vele harten van aanwezigen. Zo was er een jonge dame die uit volle borst meezong net
voor het podium. Zalig genieten was dat….Koen Sierens zorgde dan ook nog voor de mooie plaatjes.
Tussendoor was er het optreden van de Zorgenbrekers. De dansers begonnen hun optreden met een
Spaanse dans in hun aangepaste klederdracht. Daarna brachten ze een Vlaamse volksdans. Op het
einde was het waar spektakel met hun kleurrijke bloemenoutfit. Alweer een feestelijk optreden die
heel wat mensen kon bekoren!

Ondertussen waren vele vrijwilligers aan het helpen bij het in-en uitstappen: Christiaan, Noël, Kristof,
Daniël, Bram, Dennis…hielpen waar ze konden. Hartelijk dank! Aan de drank stond onze vertrouwde
kunstenaar Long en twee meisjes van de speelpleinwerking: Fien en Jana. Trouw op post en uitgerust
met de allerbeste koffie- en pannenkoekenbenodigdheden waren Frank en Marie-Christine.
Om 16u was het trekking van de kleurwedstrijd. Je kan het verloop van de kleurwedstrijd lezen in het
verslag van Sylvie. Een zee van kinderen kwam aanschuiven om hun tekening af te geven en een
prijsje te ontvangen. Ook de tombola was weer een groot succes dankzij Sylvie’s en stephan’s
geduld en inzet een jaar lang. Hartelijk dank! Dit jaar een speciale vermelding voor Esmeralda die
een gift gaf van 250 euro! Dikke merci! Ook de ander sponsors staan op de website opgesomd!
Hartelijk dank voor de vele geschenken zoals pannenkoeken in natura als andere prijzen. Zonder
sponsors zouden wij moeilijk kunnen iets wegschenken voor mensen met een beperking. Ook nog
een speciale dank aan de mensen van de Gezinsbond Deinze die overal een handje toestaken; alsook
de mensen van de civiele bescherming en de motards van motorclub Triangle en de natuurlijk de
mensen van de politie zonde Deinze-Zulte.
En ik denk dat er nog en vervolg komt binnenkort…want door de vele aanwezigen en de vele giften
zullen wij wellicht weer iets kunnen wegschenken….dankzij jullie medewerking!
En nog één belangrijk iets. Dit jaar is Willy Cools 70 jaar. Hij verdient meer dan een bloemetje, want
hij is de grote enthousiasteling om truckers aan te spreken; mensen te vragen om een gift te
doen…Zonder Willy geen Truckfun. Proficiat en Dankjewel aan Willy!

