Week 44 weekendverslag
want er staat weer een actief weekend voor de boeg. Dit begon
vrijdagmiddag al toen we tijdens het koken door Ricardo werden
getrakteerd op een lekker muziekje vanaf zijn laptop door zijn
boxen. Al heupen zwaaiend draaiden Marjan, Simone en Denise
door de keuken. Toen ook Werner en de andere boys gearriveerd
waren lieten we ons de kip, aardappeltjes en salade weer goed
smaken.
Na het eten barstte de strijd van het poker weer los. Simone deed mee, maar volgens Kevin vd V. was
ze maar stom bezig, inzetten als iedereen checkt…. :S
Op de bank werd onderuit gekeken naar The Voice of Holland en ook werd er nog een spel gespeeld
op de PC. Enne, van zo een “actieve” avond krijg je me daar toch honger! Hup, tosti-ijzers aan, brood
uit de la en de kaas en ham uit de koelkast en bunkeren maar. Welterusten met de maagjes vol!
Zaterdag werd er eigenlijk vrij vroeg ontbeten/gebruncht. Het tosti-apparaat ging
weer aan. Martin werd naar de bus gebracht, want die moest weer een potje
gaan baltrappen in Haamstede en er werd gelijk doorgereden om de groenten bij
de C1000 te halen, waarna de dieren werden gevoerd.
Wederom kwam vanmorgen het pokerset op tafel en de mannen vermaakten
zich prima. Ook op de pc en op de beamer werden er weer hevige strijden
gestreden.
Na de lunch vertrokken we eerst naar Goes.
Martin zou later komen. Eenmaal omgekleed doken we snel het
water in, in sportpunt zeeland. Marjan en Simone kregen de kans
niet om te ademen, want steeds was er wel een van die lieve
schatten die ze weer kopje onder duwden, maar ach, ze zijn wel wat
gewend hè mannen? Uiteindelijk hebben we met een groot
gedeelte van de jongens nog lekker gebubbeld in het bubbelbad.
Kevin W. en Werner hadden het echter veel te druk op het kussen in het koude ( volgens Marjan en
Simone ) bad. Zij deden mee aan een worstelwedstrijd, die er hevig, maar ontzettend gezellig aan toe
ging.
Nadat iedereen weer fris en fruitig was, na een gezellig en grappig
douchemoment, weer in de bus op weg naar Vlissingen. Wij zijn
namelijk erg blij met Matthijs, die vrijdag het geweldige idee
opperde om in plaats van de MacDonalds, gewoon te gaan wokken
in Vlissingen. Simone had gelukkig al gereserveerd, maar voor we
gingen eten werd er eerst nog gekozen naar welke film wie wilde.

We waren er al vrij snel uit, 3 naar All Stars 2, de rest naar Paranormal
activity. Bijna betaald, toen de caissière vroeg of iedereen wel 16 was EN
zijn id-kaart bij had. Hmmm, helaas pindakaas, of we even een andere film
uit wilden zoeken. Uiteindelijk gingen Werner, Ivar en Marjan naar All Stars
2. Martin, Ricardo en Simone naar The Change up. Matthijs, Kevin W. en
Kevin vd V. naar In Time.
Maarrr… eerst moest er nog gegeten worden. De eerste ronde ging in tweetallen, maar al snel had
iedereen ( ook degene die nog nooit gewokt hadden ) het in de gaten hoe het ging. Er werd niet altijd
in de goede volgorde gegeten van voorgerecht, hoofdgerecht, toetje, maar wij geloven dat de magen
toch aardig gevuld waren. Naast het eten was het ook nog eens echt genieten
voor allemaal, kinderen en leiding om zo gezellig met zijn allen 2,5 uur ( ja echt
waar ) aan tafel te zitten.
Tussendoor werd er door sommigen af en toe even een frisse neus gehaald en
om 9 uur vertrokken we langzaamaan naar de bioscoop. Popcorn werd gehaald
en All Stars begon als eerste. Voordat Simone
met haar twee mannen naar binnen kon had ze
het eerste avontuur er al op zitten. Martin kwam namelijk vrienden
tegen en kroop even onder de draad heen én terug. Dát laatste zag
de beveiliging en die dacht dat Martin zonder kaartje naar binnen
was gekropen, maar niets was minder waar en om 22.00 zat
iedereen in de bioscoopbanken met een lekker bak popcorn en een
drankje.
Helaas vonden Matthijs, Kevin W. en Kevin vd V. hun film niet echt geweldig, maar de avond was zeer
geslaagd.
Terug op de Malversweie, we leven ondertussen al rond 01.00 ’s
nachts, kroop iedereen gelijk het bed in en zondag ochtend werd er
flink uitgeslapen. 09.00 gingen de eerste oogjes pas op en om 11.00
kwamen pas de laatste.
Relaxed gingen we door de zondag heen, tot de ouders weer 8
zombietjes op kwamen halen, die waarschijnlijk zondagavond vroeg
de ogen weer sloten.
Bedankt voor de gezelligheid mannen!!!!!
Klik hier voor de foto’s

