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Malversweie
Aangezien Simone haar auto vrijdagmiddag al volgeladen zat met
mannen ( Martin en Ricardo ), konden zij mooi mee met Ramona
om boodschappen. Martin en Ricardo gingen met haar mee, zodat
dit zo gebeurd was. Al snel druppelden ook de andere jongens
binnen en voor Jordi en Remy wordt dit weekend een hele nieuwe
ervaring, zij zijn er voor het eerst. Wederom, alsof we het altijd
expres plannen ( dan doen we niet hoor  ), aten we vanavond
gebakken kip, sla en aardappeltjes/frietjes. De mannen vinden het
gewoon lekker en wij zelf ook!
Na het eten trok een ieder zijn plan en hielpen Gerjan en Ricardo mee met Simone en Mardoe om de
kerstbomen op te zetten. Gelukkig lopen er van die sterke mannen rond, want die dames hadden dat
nooit alleen voor elkaar gekregen. Daniël kwam ons vertellen dat er op SBS 6 een komedie film
speelden en Martin, Remy, Jordi, Kevin, Ramona, Simone en Daniël zelf doken onderuit op de bank
om deze te kijken. Matthijs en Kevin speelden een
spelletje op de x-box 360 van Gerjan en Ricardo sprong
even onder douche.
Rond half 12 ging alles naar boven om nog een film te
kijken voordat ze gingen slapen.
De afspraak was dat als de jongens laat zouden gaan
slapen, ze ook een “klein”beetje uit zouden slapen,
maar niets was minder waar. Zaterdagochtend om half 8
stonden Martin, Ricardo en Remy klaarwakker naast
hun bed, GOEDEMORGEN! Gelukkig bleven de andere mannen nog even liggen. Martin ging
voetballen dus die vertrok om kwart voor 9 en zouden we ’s avonds weer treffen in het restaurant.
De uitslapers kwamen ook net voor de middag de trap af strompelen en de middag vermaakten de
mannen zich met een spel, tv of even buiten. Om 4 uur moest Marjan toch nog wel een keer vragen
of er iemand de tafel wilde dekken, alvast voor morgenochtend en uiteindelijk waren Kevin, Kevin en
Ricardo bereid om dit te doen.
Om 16.45 vertrok de groep naar Zierikzee, Simone kwam vanaf de andere kant en pikte onderweg
Martin nog ergens van de bushalte. In Zierikzee aangekomen stapten
we “De Proeverij” binnen en werd onze bestelling opgenomen. Velen
namen een Handvat, zo noem je dat. Een stokbroodje uitgehold,
waar we dan zelf de saus en ons snackje in konden doen. Na ook wat
friet en salade, hadden we toch echt nog niet genoeg, dus deden we
hetzelfde rondje nogmaals.
Om 18.30 op weg naar de bus, vertrekken naar Burgh-Haamstede om
daar om 19.00 te bowlen voor een uurtje. Marjan had afgesproken
dat degene die Simone zou verslaan ( zij heeft wedstrijd bowlen
gedaan ) een leuk prijsje kreeg. Ondanks de toch matige score van
Simone, kwamen de jongens er niet boven uit, al kwam Remy aardig
in de buurt.

Ook kwam Marcel nog met Djayden ( man en kind van Simone ) en dat
vonden de stoere jongens toch allemaal wel erg leuk, zo een kleine
man. Marcel hielp nog met het tellen van de punten en nu kan ook
Ricardo dit voortaan.
Toen het 20.00 was en Marjan betaald had, besloten we om toch naar
de bioscoop in Vlissingen te gaan. De film New Kids, waar iedereen wel
heen wilden, vonden wij niet zo een goed idee en in Goes draaiden er
daarnaast nog maar 3 films, dus weinig keus.
In Vlissingen gebeurde wederom hetzelfde, want we kozen een film,
gingen bestellen en ook deze film bleek 16+ te zijn, dus konden we
weer opnieuw kiezen. Kevin W., die zijn ID bij had, besloot om toch de
16+ film te bekijken, Ricardo ging naar New Year’s Eve. Marjan en
Simone namen Gerjan, Remy, Matthijs, Kevin V., Martin en Jordi mee
naar Tower Heist, een actiekomedie. Het duurde even voordat de film
op gang was, maar toen was hij toch wel leuk.
Om 01.15 kwamen we weer aan op de Malversweie, iedereen nam zijn medicatie en ging rustig naar
bed. Om 02.00 was iedereen stil en dan gaan wij ervan uit dat ze slapen………….
Zondagmorgen besloot gelukkig iedereen om uit te slapen en dus schrokken Marjan en Simone ook
wakker van Jakkoo, goedemorgen! Ricardo kwam om 10.15 als eerste. De zondag verliep rustig, zoals
altijd. See you next time!
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