Verslag 6de Truckfun 2009
De eerste zaterdag van oktober is het Petegemkermis. Dit is de jaarlijkse hoogdag voor
personen met een handicap, kinderen en geïnteresseerden. In het middelpunt van de
belangstelling staan kleine en grote trucks. Vroeg in de morgen zijn Willy, Sylvie, Silvie
en Stephan, Steve en Liliane er al bij om alles klaar te zetten voor de grote rit.
Stoelen, tafels en nadars krijgen een windvrije plaats. Sylvie en Liliane geven de
tombolaprijzen een mooie laatste plaats op de grote trailer van Verzele. Terwijl de wind in
kracht toeneemt plaatst Willy een extra trailer bij op het truckfunplein. Daar is er voor
geïnteresseerden een film te bekijken " Veilig op de weg".
Ook de mensen van de Gezinsbond komen een stevige hand toesteken. Zo zorgt Philip samen
met Christian en Carlos voor het opzetten van het springkasteel. Daarna helpen ze de mensen
bij het in - en uitstappen van de vrachtwagens. Rond 13u kwamen de leden van vzw
motorclub Triangle ook aan. De motards staan in voor de begeleiding van de vrachtwagens.
Hun opgepoetse motoren worden klaar gezet.
Om 13u30 rijden talrijke vrachtwagens het truckfunplein op van de verschillende
deelnemende firma's. Een verkennende babbel onder de chauffeurs en de motards doet de
goedhartigen de moed nog opzwiepen. Ondertussen overstelpen mensen Arlette aan de
inschrijvingstafel. Arlette is lid van STAPH en geeft alle geïnteresseerde truckmeerijders een
mooi plaatsje in een truck.
Zo kon Kurt rond 14u het startsein geven van deze 6de Truckfun. Terzelfde tijd is hij
muziekman en all-round-presentator dit jaar. Hij vervangt Koen Sierens die voor dit jaar
moest passen. Om het wachten wat aangenamer te maken konden de kinderen bij
schmimkster Sandy terecht voor een prachtig gezicht. Dartel of frivool zie je hen
huppelen van de trailer naar het springkasteel om daar ook wat van de wachtijd op te
vullen. Daarnaast konden ze ook bij Silvie en Stephan langs gaan om een mooie tekening in
te kleuren voor de kleurwedstrijd.
Alle kinderen die meedoen met de kleurwedstrijd mogen op het podium voor een mooie prijs.
Die gezichtjes zijn tussen de gespannen popelende wachtenden extra straaltjes zonneschijn.
Sommigen stappen gezwind de vrachtwagen in. Anderen twijfelen nog of ze zo'n reus wel
aandurven en wachten de reacties van anderen af om dan eventueel eens dichter te gaan
kijken.
Telkens weer zie je lachende en glunderende gezichten als ze uit de vrachtwagens komen.
Nog nooit heb we één iemand ontmoet of gezien die het zich beklaagde. Ondertussen vullen
Frank en Christine de lege magen met overheerlijke pannenkoeken. Christine en Liliane
proberen de dorstigen te lessen. Hilda en Christel proberen samen met Françoise de
Tombolaprijzen van de hand te doen.
Aan iedereen die meewerkte, van overwerkende vrachtwagenchauffeur tot vrijwillige motard.
Van gewone helpende hand tot vrolijke noot, een echtgemeende dank! En dat Truck-Fun 2010
opnieuw mag gezien zijn, zoals de aankondiging op de mooie affiche ontworpen door Long.
Mieke Roelens

