Truckfun 2018, de 15 editie. Wie had ooit gedacht dat we zo ver zouden geraken?
Maar we zijn er klaar voor, slechts 1 bedenking. Hebben we ons niet vergist van datum? Zaterdag 6
oktober 2018 en het gaat 25 graden worden. Precies of we in de zomer zitten.
Nee hoor, we hebben ons niet vergist. Het is gewoon een stralende dag, vol zon, maar ook vol blije
gezichten.
In de voormiddag waren we druk in de weer om alles klaar te zetten en de goodiebags klaar te
maken voor de kindje die hun tekening in de doos kwamen steken. Even overleggen, wat steken we
er in? Een tattoo, een knuffeltje, wat lekkere dingen om te knabbelen, iets om te kleuren, ja, we gaan
er voor. Er stonden 88 goodiebags klaar om opgehaald te worden en toch hadden we er te kort. Dan
maar snel wat bijmaken, weliswaar in gewone zakjes dan, maar daarom niet minder de moeite, want
de opkomst was terug fantastisch. Zoveel mooie kleurplaten die wij kregen. Uit deze verzameling
mochten we nadien niet minder dan 13 kindjes gelukkig maken met een extra prijs. Van een
fotoshoot tot een zak vol met verrassingen, voor ieder wat wils dus.
In de namiddag mochten we ook 10 ballen uitdelen, aha, weeral iets om te schrappen van mijn
bucket list. Vanop een podium ballen mogen uitgooien, TOF ! Wie zou er zich het meeste
geamuseerd hebben?
Dit jaar kregen we niet alleen het bezoek van een stralende zon, maar ook van
3 superhelden. Jaja, 3. We hadden de reusachtige, ondeugende, maar heel
lieve steltenloper. Ondeugend, want iedereen moest zijn of haar tong
uitsteken voor de foto. En we hadden Superman en Wonder Woman. Met
zoveel superkracht kon de dag echt niet meer stuk. Iedereen die dat wou kon
met 1 van onze superhelden op de foto. Intussen zijn alle foto’s ook
doorgemaild naar de rechtmatige eigenaar.
Ook de dames van de gezinsbond stonden weer paraat met tattoo’s en
schminkkoffer om de kindjes om te toveren in echte prinsesjes of piraten.
Kortom, de 15e editie van Truckfun was weer een dag om nooit meer te vergeten.
Zijn jullie er volgend jaar opnieuw bij? Wij kijken er alvast naar uit !
Dikke kus !
Stephan en Sylvie

