Wk43 Weekendverslag van 28 t/m 30 oktober 2011
Vrijdag.
Het was vandaag maar een vreemd dagje!!! Bijna alle kids van de
midweek bleven ook het weekend. Marco kwam vandaag en die
maakte de groep helemaal compleet!
Ramona had heerlijk zelf gemaakte lasagne op tafel gezet met
knoflookboter en stokbrood… dat was smulllllllen!!! Na het eten en
de corvee is er nog lekker even buiten gespeeld en spelletjes
gespeeld bij kaarslicht. Net voordat de eerste naar bed ging hebben
we allemaal een flinke bak vla op met slagroom. Toen was de avond
alweer bijna voorbij…. The voice of Holland is nog gekeken en toen is
iedereen zijn bedje op gaan zoeken
Zaterdag.
Goede morgen!!!!! Na een goede nachtrust was iedereen lekker
opgeladen voor vandaag. nadat we gezellig met elkaar hadden ontbeten
en de corvee hadden gedaan zijn we op de fiets gestapt en zijn we naar
het bos gefietst. Na een flinke wandeling hebben we bij het bos wat
gedronken en zijn toen weer terug gegaan naar de boerderij. Daar kon
iedereen even lekker wat voor zich zelf doen. Marco en Kevin zijn de boer
gaan helpen stenen sjouwen en binnen is er een potje pool gespeeld, gecomputerd en op de
playstation gespeeld.
Om half 1 zijn we met elkaar gaan lunchen. We hadden er lekker
knakworsten bij!!
Om 1 uur was er wisseling van de wacht, Mardoe en Denise gingen
naar huis en Ramona en Marjan namen hun plaats in. De jongens
wilden Ramona erg graag hun pokerspel laten zien en het haar leren.
Dat was nog een hele klus. Marco en Kevin waren weer terug naar de
boer, want er was werk genoeg (waar de mannen dol op zijn!). Er was
stond een leuk tekenfilmpje op, het was dus een lazy Saturday. Om
drie uur gingen we richting de Stelle met de groenten die we bij de
C1000 hadden gehaald. Ook zij hadden heel erg honger natuurlijk.
Nadat ook al die buikjes waren gevuld en er nog even met Walter
werd geknuffeld gingen we weer terug naar de andere boerderij. Er is spontaan een nieuwe rage
ontstaan dit weekend, bolletjes maken van wol op een leuke manier met karton. Dus zo werd door
de meesten de tijd gevuld totdat we gingen eten. We aten broodjes shoarma. Ramona had een
heerlijke (sterke) knoflooksaus gemaakt die bij velen goed in de smaak viel. Gelukkig had iedereen
knoflooksaus tussen zijn of haar broodje, zodat we stonken met zijn allen. De avond werd ingevuld
met spelletjes (poker en rummikub), samen toetje eten en thee drinken, douchen, Ik Hou Van
Holland kijken, en tja zo was de avond al weer tot ten einde.
Zondag
Voor sommigen was dit de laatste nacht van een hele week logeren op de boerderij. Na zo’n week of
weekend is het zoals altijd op zondagochtend de beddenhoezen afhalen, kamer opruimen en tassen

inpakken. Iedereen had er zin in, want vóór het ontbijt had
iedereen dit al klaar, behalve de oudste dametjes, die hadden IETS
meer tijd nodig. Na een uitgebreid ontbijt (vla+cornflakes, eitje,
crackers en beschuitjes) werd er ook nog een lunchpakketje
gemaakt voor vanmiddag. Met een flink team werd er afgeruimd
en afgedroogd, zo zag alles er weer netjes uit. Daarna had iedereen
even een momentje voor zichzelf. Er werd opnieuw geknutseld,
maar ook buiten gespeeld of even achter de computer. Om elf uur
was het tijd om naar de Stelle te gaan. Daar werden eerst de
dieren gevoerd. Iedereen had zijn taak. De planning was om hier
lekker onze tijd te vertoeven dus mochten we vrijspelen. Talitha
was weer druk in de weer met Walther, ook de duiven werden
door de mannen uitgebreid begroet. Jakkoo had voor degene die
wilden nog een aantal leuke klusjes. Tussendoor werden onze lunchpakketjes opgesmikkeld.
Voordat we het in de gaten hadden was het alweer half 2! Terug op de boerderij dronken we nog wat
samen en werd er nog even vrijgespeeld. En tja…..toen was het moment toch echt aangebroken en
was het tijd om afscheid te nemen. Einde van de vakantie (alleen Marco heeft er al een week
opzitten!)…..! Succes allemaal weer op school morgen.
Wij hebben weer genoten van jullie, het was wederom een gezellig weekend. Snel tot de volgende
keer!
Groetjes Ramona, Denise, Mardoe, Simone, Jakkoo en Marjan
klik hier voor de foto’s

