Beste TRUCKFUN(ners),

Een aantal mensen van jullie vereniging waren voor ons bekend, anderen dan
weer niet. Toch waren wij heel erg verheugd met iedereen te kunnen kennis
maken. Graag willen wij jullie van harte bedanken om Tim als speciale gast te
laten deelnemen aan deze fijne namiddag. Wij kunnen zelf moeilijk
verwoorden hoe gelukkig jullie Tim maakten met deze uitnodiging! Ook
bedankt voor de mooie verrassingen voor Tim!!!!! Jullie zijn een fantastische
organisatie!
Mensen persoonlijk bedanken is altijd gevaarlijk, omdat ik weet dat iedereen
zijn best doet om alles te laten lukken. Bij deze aan iedereen bedankt voor
alles! Toch wil ik Kurt niet vergeten. Hij is namelijk de aanzet geweest om Tim
een bijzondere namiddag te bezorgen! Daarnaast een bijzondere dank aan
Sylvie en Stephan voor het vele over en weer lopen en bellen, en de kopzorgen,
dewelke ze hadden om Tim het verrassingsgeschenk van zijn leven te bezorgen,
namelijk de outfit van “Quickstep-Energetic.” Dank aan Mieke voor het spoedig
bezorgen van een verkleinde affiche, zo kon ik die inscannen en alzo reclamemails versturen naar verschillende kennissen en familieleden. Françoise
bedankt voor het vele lopen om mooie prijzen te bemachtigen voor een
fantastische tombola. De familie Heleu om alles in goede banen te leiden bij
het uitdelen van de prijzen. Bedankt aan de deejay. Sylvie als reporter.
Christine aan de kassa. Myrna aan de pannenkoeken. Kristien en Simonne aan
de bedeling van koffie en drank. De schminkster. Arlette en collega aan de
inschrijvingstafel voor de truckverdeling. De mensen aan het springkasteel. De
vele fotografen. De spreker. De helpers om mensen veilig in en uit een truck te
helpen. Willy voor de organisatie van de truckers. De politie voor de goede
begeleiding van de ritten. De technische dienst en in het bijzonder de truckers
zelf, die in grote getale weer rondreden om vele mensen gelukkig te maken! Dit
was ook telkens weer te zien aan de blijde blikken van diegenen die meereden
met een vrachtwagen. Een bewonderenswaardig spektakel!
Nu hoop ik echt dat ik niemand vergeten ben?! Het is zeker geen kwaadwil! Bij
deze nogmaals dank aan allen!!!!! Voor ons was het een aangename
kennismaking en ervaring! Jammer van het frisse weer. Denk dat de opkomst
anders veel groter zou geweest zijn. Toch was het heel gezellig en gemoedelijk
en ja…het bleef ook droog! Kortom, van harte gefeleciteerd met de
vrijwilligersorganisatie van Staph en Truckfun! Wij zeggen: “Doe zo
verder…….jullie zijn goed bezig!” Op ons kunnen jullie verder blijven
rekenen!!!!!

BEDANKT!!!!!
Johan, Rita, TIM, An, Marc en Hanne

