Wk46 Weekend verslag van 18 tot 20 november 2011

Malversweie

Vrijdag.
zWe hebben weer een lekkere volle bak dit weekend!! We
pasten geen eens met elkaar aan tafel  na een flink
avondmaaltijd gingen de kinderen met elkaar wat doen. Er
werden spelletjes gespeeld, er werd wat tv gekeken en op de xbox gespeeld. Toen de chipjes waren uitgedeeld is er een film
gekeken. Niet iedereen wilde kijken want “the Voice of
Holland”was natuurlijk ook op tv!! Na een gezellige avond is
iedereen naar zijn bed gegaan…. Morgen weer een leuke dag
voor de boeg!
Zaterdag.
Goede morgen!!!!! Het was een rustige start vanmorgen. Iedereen is rustig uit zijn bedje
gekomen en toen zijn we gaan ontbijten. Na het ontbijt en de corvee is Marjan met een
groep de dieren gaan voeren. De kids die nog op de boerderij waren zijn even later met
Mardoe op de fiets gestapt en naar het bos gefietst. Daar kwamen de 2 groepen bij elkaar en
hebben we verstoppertje gedaan in het bos. Ricardo
en Gerjan waren zo goed verstopt dat we ze
moesten roepen…… want we konden ze echt niet
vinden.
Toen we allemaal terug waren op de boerderij zijn
we gaan lunchen, lekker broodje knakworst!! Na de
corvee heeft iedereen iets voor zich zelf gedaan.
even een relax momentje voordat ze vertrokken
naar Bruinisse om naar de Sinterklaas intocht te gaan. Wat een drukte was het daar! Toen
we het daar wel een beetje gezien hadden zijn we de bussen weer ingesprongen om even al
onze energie kwijt te raken op het strandje. Er werd heerlijk gerend en Bram en Gerjan
gingen zelfs zwemmen! Voor de anderen was dit erg leuk om te zien, wat hebben we
gelachen! Toen we terug kwamen op de boerderij ging iedereen heerlijk zijn eigen dingen
doen. Er werden spelletjes gespeeld, gepokerd, een film gekeken of geknutseld. Al snel
gingen de magen rammelen en mochten we aanschuiven voor de lasagne van Simone en
Ricardo. Er waren vanavond twee variaties, een
milde en een pittige smaak. Alles ging op en het
stokbrood wat over was bleef lekker op tafel staan
om zo tussendoor nog eens van te snoepen. Na het
eten en het douchen ging Bram de kaarsen overal
aansteken en zo maakte hij de sfeer, die al heel goed
was, perfect. Romy, Talitha en Gabriëlle doken de
keuken in om een pepernotencake te bakken. Toen

daarna Ramona ook nog met warme
chocomelk aankwam of een lekkere bak
thee, kon het helemaal niet meer stuk. Er
werd op de beamer een film gekeken, er
werd “ik hou van holland” gekeken en de
oudste mannen mochten vanavond wat
later naar bed.
Zondag
Zo, vandaag alweer de laatste dag, die helaas erg mistig begon en eigenlijk is gebleven.
Ondanks dat niet iedereen even vroeg wakker was zaten we uiteindelijk wel gezellig met zijn
allen na te tafelen. Er werd besproken wat we vandaag gingen doen en ook de kinderen
kwamen nog met ideetjes. Terwijl Joost en Pascal druk waren met de corvee speelden de
andere kinderen wat vrij. Om 10.00 met zijn allen de
bussen in en op naar de Stelle. Daar vonden we tussen de
groenten een kokosnoot, dat was toch wel interessant. Er
werd ook daar weer gezellig gekletst en om kwart voor 11
besloot Simone om met Ricardo, Joost, Dave, Gabriëlle en
Kevin nog even een frisse neus op het strand te halen.
Ricardo en Kevin deden er een heuse steengooi-wedstrijd
en ze gingen me daar ver! Gabriëlle ging op zoek naar de
mooiste schelpen en Joost en Dave stonden lekker met
Simone te dansen. Op de Stelle bleef Marjan met Bram,
Talitha, Romy, Jordi, Gerjan en Pascal. Bram poetste
Walther de pony, Gerjan en Jordi speelden met het zoontje
van Linda, Pascal zat lekker bij Marjan te genieten van de
rust en de meiden leefden zich uit in de wei bij Wendy, de
ezel.
Kortom een hele frisse, gezellig ochtend.
Bij terugkomst op de boerderij ging Ricardo voor ons pannenkoeken bakken die we tussen
de middag lekker oppeuzelden. Na de lunch was
er nog even tijd om vrij te spelen, zodat Mardoe
en Linda de marsepein klaar konden zetten. Toen
dit gebeurd was konden we van marsepein nog
een mooi kunstwerkje maken voordat het
weekend alweer voorbij was en we met zijn allen
wachtten op de papa’s en mama’s.
Tot de volgende keer allemaal!
Groetjes Marjan, Simone, Mardoe, Linda,
Ramona, Denise en Hans. Klik hier voor de foto’s

