De 9e editie van Truckfun zit er weer op.
Wat begon als een regenachtige dag werd afgesloten als een heel ‘zonnige’ dag.
En met zonnig bedoel ik dan al de lachende gezichtjes van iedereen die zich weer eens de
grootste mocht wanen in het verkeer.
De weergoden waren ons niet gunstig gezind, maar toch waren we met velen van de partij.
Wat doet het toch goed om te zien dat heel veel mensen jaar na jaar terugkomen, uitkijken
naar hun dag.
Er waren allerlei activiteiten gepland, oa. een volksspelenparcours, een schminkstand en
natuurlijk niet te vergeten, onze kleurwedstrijd.
Heel veel kindjes kwamen hun tekening afgeven, om in ruil al een kleine verrassing te
ontvangen.
En niet alleen kindje kwamen hun tekening afgeven, er waren ook volwassenen bij die ‘zo fier
als een gieter’ met hun tekening aan de trailer stonden.
Bij ons is iedereen welkom met zijn/haar tekening !
Diegene die ze thuis vergeten waren, of die nog zin hadden, konden ter plaatse naar hartelust
nog een tekening inkleuren.
Zoveel kindjes die vol overgave hun uiterste best deden om de Truckfun-vrachtwagen te
kleuren.
Het was echt mooi om te zien.
In onze wedstrijddoos zaten niet minder dan 57 mooi gekleurde exemplaren.
Rond 16u15 werd de wedstrijd afgesloten en was het tijd om de winnaars uit te trekken.
Mede dank zij onze peter, Nick Hollevoet, en enkele ‘kleine’ helpende handjes konden we
heel wat kindjes gelukkig maken.
We hadden niet minder dan 5 fotoreportages – met dank aan Kurt – en 10
zwembadabonnementjes – met dank aan het Stadsbestuur- weg te schenken.
Evenals heel wat andere mooie prijzen, prijzen die her en der verzameld werden door onze
vrijwilligers.
We hadden voor elk kindje wel iets, fietshelmen van Kabouter Plop, bloempotjes van Winnie
The Pooh, gevulde rugzakjes met allerlei leuke dingen, knuffels en noem maar op.
Om jullie alvast een ‘nasmaakje’ te geven van onze kleurwedstrijd vinden jullie hier alvast
enkele prachtexemplaren.
Maar wij geven niet op.
Vandaag zijn de eerste prijzen voor de volgende kleurwedstrijd bij ons binnengekomen.
Dus, hou jullie kleurpotloden en stiften al maar klaar.
De 10e editie komt er aan !
Tot volgend jaar!
Sylvie

