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Dinsdagochtend, 9 uur. De Malversweie loopt vol. Vol met mannen en hun ouders. Nadat alle spullen
binnen zijn en de ouders langzaamaan vertekken is het aan ons om de bus in te laden. Alles past en
zo kunnen we om half 10 vertrekken naar
Eindhoven. Na 2 uurtjes in de auto komen
als eerste Simone, Ricardo en Sjoerd aan. Zij
gaan alvast inchecken bij de receptie en als
daar ook Linda, Marjan en de andere
mannen aankomen eten we een broodje
met kaas. Op de kampeermanier, boven op
de auto. Quote van deze dag, door Marjan:
mag ik de pitjeskaas en snijsalami?
Vervolgens moeten alle tassen die in de rode
bus zittem, overgeladen worden naar de
auto van Simone. Alles? Ja, alles. Linda heeft
ons enkel weggebracht en moet weer terug naar de Malversweie. Zelfs de bestuurdersstoel wordt
volgeladen en enkel de rugzakken met de zwemspullen blijven uit de auto. Om kwart voor 12 komen
we in het zwembad aan en er wordt er door de jongens flink verkend. Met zijn allen van de
wildwaterbaan is toch wel een succes, we gaan wel 3 keer achter elkaar.
Om 3 uur vertrekken we naar de kleedruimtes en Simone gaat ondertussen haar auto al halen.
Marjan loopt met de jongens van het zwembad naar de huisjes waar Simone al staat te wachten. De
deuren gaan open, er wordt een foto gemaakt van Simone haar volgeladen auto en de slaapkamers
worden verdeeld. Dit is zo gebeurd en zowaar krijgen alle mannen het voor elkaar om zelf hun bed
op te dekken, haha. Al snel hebben de mannen de openhaard gevonden en Gerjan gaat voor beide
huisjes een tas met hout zoeken. En ja hoor, hij krijgt het voor elkaar om de kachel lekker aan te
maken waardoor de sfeer er al snel goed in zit.
Ricardo en Marjan duiken allebei in een huisje de keuken in om het avondeten te bereiden. De tafel
wordt gedekt en eten maar. Na het eten en de corvee wordt er getut. Getut? Ja, want jeetje, deze
mannen hebben toch wel even nodig om de haren in de plooi te doen en de juiste outfit aan te
trekken. Bryan, Matthijs, Remy en Werner gaan nog even zwemmen. Martin en Mike zoeken de plaza
op en Ricardo, Sjoerd en Gerjan gaan met Simone en Marjan nog even naar de receptie, winkel en de
auto wegzetten.
De bordspellen komen op tafel, met een lekker drankje en een hapje. Al snel komen alle mannen
weer terug en wordt er nog op de xbox gegamed, tv gekeken of zomaar lekker gekletst. Dag 1 was
een succes, met veel gezelligheid en gelach, op naar dag twee.
Woendagochtend worden heel toevallig beide huisjes ongeveer rond dezelfde tijd wakker en dus zijn
we weer eensgezind. De tafels worden gedekt, aan de ene kant worden er eieren gebakken, aan de
andere kant een boterham geroosterd. Gerjan en Matthijs gaan het bos weer in om hout te
sprokkelen. Er wordt op visite gegaan bij elkaar, goedemorgen gewenst en nog even gerelaxed.

Als we allemaal zo goed als wakker zijn gaan we met
onze skispullen op pad richting Montana snowcenter.
Er worden al afspraken gemaakt wie elkaar helpt bij het
leren van skieën en/of snowboarden. Daar aangekomen
blijkt dat ze voor vandaag al helemaal volgeboekt zitten
en moeten we even de teleurstelling verwerken. Vol
goede moed bespreken we de baan en spullen voor
morgen en besluiten we om dan door te lopen naar de
plaza. Hier wordt voor vanavond de bowlingbaan
besproken en een tafel in de pizzeria. Vervolgens
besluiten we om terug te gaan naar het huisje, de
bordspellen op tafel te zetten en een spelletje te doen.
Anderen nemen graag hun zwembadkaartje weer in
ontvangst om het water in te duiken.
Sjoerd, Mike, Simone, Marjan en Gerjan spelen een
potje monopoly van 2,5 uur met Simone als
uiteindelijke winnares. Er wordt in het andere huisje nog even een slinger aan de x-box gegeven en
om 5 uur vertrekt Simone alvast met Gerjan om de bowlingbaan te betalen en daar de anderen op te
wachten.
Als we allemaal compleet zijn krijgen we de menukaart en wordt er gekozen tussen pizza of pasta. Er
wordt wat gedronken en na een uurtje kunnen we betalen om nog even met zijn allen te zwemmen
voordat we kunnen bowlen, aangezien we pas om 23.00 uur een baan konden reserveren.
Wederom is de wildwaterbaan een must en daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Achter
elkaar, tussendoor even visjes kijken in het snorkelbad, om vervolgens weer van de wildwaterbaan te
gaan. Om 21.00 uur aankleden, terug naar het huisje, even een momentje van rust inlassen. Ricardo
en Gerjan sluiten zichzelf even op en gaan als wervelwind door het huisje, met als resultaat dat het er
weer heerlijk opgeruimd en schoon is, bedankt mannen! Ook Sjoerd haalt even een bezem door zijn
huisje, dus voor hem ook dankjewel!
Om 22.45 uur vertrekken we naar de plaza en
trekken we onze bowlingschoenen aan. We zitten
al snel in het spel, en Mike heeft bij beurt 7 van
het eerste potje eindelijk zijn strategie gevonden,
gewoon een hele lange aanloop nemen, even een
stukje glijden en de bal zo hard mogelijk een
zwaai geven. Er zijn vanavond 5 strikes gegooid,
Ricardo en Simone hadden er 2, Sjoerd had er 1.
Na een gezellige avond gaat in de huisjes al snel
het licht uit. Welterusten allemaal.

Donderdagochtend, er is om 10.00uur nog maar vrij weinig leven in huisje nummer 629 en 630 op
Centerparcs de Kempervennen. Enkel een paar zwanen en ganzen die buiten een hoop kabaal maken

bewijzen dat het toch echt al ochtend is. De mannen denken daar heel anders over en laten nog niks
van zich horen. In beide huisjes is er echt pas leven rond een uur of elf. Langzaamaan worden er
door de mannen zelf eieren gebakken. Remy maakt er zelfs een sport van om zoveel mogelijk
verschillende eieren te maken, om er na wel te vragen hoe de smaak is, of er genoeg peper op zit, of
de vorm goed is. Erg professionneel hoor haha!
Als ook de laatsten om twaalf uur uit bed
komen zijn we weer compleet. Bryan, Matthijs,
Werner en Remy nemen nog een duik in het
zwembad(of: kijken nog even wat er voor leuks
rond loopt). De anderen beginnen de dag
gewoon langzaam, erg langzaam. Wat betekent
dat we uiteindelijk nog moeten haasten om
rond 2 uur in de skihal te zijn. De bonnetjes
worden opgehaald en de snowboarders(Mike,
Remy, Martin en Sjoerd) gaan om hun schoenen
en plank. Gerjan wordt voor het eerst in zijn
pakje gehesen, en is klaar voor zijn eerste les snowboarden. Dan zijn ook de skieers (Werner, Ricardo,
Simone en Marjan)aan de beurt. Matthijs en Bryan sloegen deze week het skieen over en brengen de
dag al zwemmend door. Wel kwamen ze nog even een kijkje nemen in de skihal. Tussen al het
sneeuw happen door, word er nog wat gegeten en gedronken. Klein beetje schrikken we wel als
Gerjan ineens aan komt lopen met een mitella om zijn nek heen. De jongens zeggen net dat het zo
goed gaat met Gerjan, helaas komt hij zo vervelend terecht op zijn pols dat hij moet stoppen met
boarden. We gaan terug naar het huisje waar een paar mannen al op ons wachten. Gerjan neemt
even zijn rust want zijn pols is aardig dik. Gelukkig krijgt hij steun van de anderen! Ricardo neemt de
taak op zich om voor 2 huisjes te koken (en dat met de pannen en fornuis van Centerparcs,
complimenten) en het is nog lekker ook. Tijdens het eten worden gelijk al weer plannen gemaakt
voor de laatste avond. Omdat we dagkaarten hebben voor de skihal maken Martin, Remy en Mike
daar gelijk weer gebruik van duiken weer de sneeuw in. De anderen vertrekken weer naar het
zwembad. Geef ze een subtropisch zwembad en ze zijn zoet…. 
Rond een uur of 11 druppelen 1 voor 1 iedereen de huisjes weer binnen. Het spel monopoly wordt
weer op tafel uitgezet en het wordt weer een fanatiek spelletje. Ook de xbox is weer favoriet. Al met
al wordt het een gezellige avond, die
voor sommigen nog lang duurde……
WAT betekende…….dat er velen
moeite hadden met het tijdstip op de
vroege ochtend. De regel is: om tien
uur het huisje schoon achter laten.
Laat het nou net zijn dat de huisjes
redelijk ontploft zijn, de tassen nog
moeten worden ingepakt en er ook
nog moet worden ontbeten. Alle
restjes worden bij elkaar geraapt wat
betekent dat we zeer bijzondere
‘gerechten’ hadden als ontbijt. Maar

gelukkig zijn de buiken weer goed gevuld en kan het schoonmaken beginnen. Kleine test is het wel,
eens kijken of de mannen die aankunnen. We moeten zeggen, we zijn verbaasd. Al is het geen 10
uur, iets later zijn de huisjes schoon (beetje dan) en opgeruimd, heeft Simone de auto voor gezet en
kan die worden vol geladen. Tja..dat was het dan alweer. Huisjes worden op slot gedraaid en de
mannen gaan voor de laatste keer nog een duik nemen in het zwembad. Met zijn allen nog vele
rondjes in de wildwaterbaan, sluiten we dit met zijn allen erg gezellig af!
Bedankje:
Sjoerd: We willen je van deze week meegeven dat wij erg blij waren met jou als persoon die er voor
zorgde dat niet alleen jijzelf het huisje opgeruimd hield, maar je ook de kracht liet zien om de andere
jongens aan te sporen dit ook te doen.
Martin: zo ook deze week zorgde je er weer voor dat de sfeer ronduit positief was en gezellig. We
hebben heel erg om, maar ook vooral mét je gelachen, bedankt hiervoor. Je moeder kan trots op je
zijn, want zelfs half slapend kun jij opruimen. ( en dat uit jezelf )
Mike: je bent niet altijd een persoon die op de voorgrond wil staan, maar ondanks dat houdt je de
groep altijd in evenwicht. We willen je bedanken voor de gezelligheid en wijze gesprekken.
Werner: je bent heerlijk je gangetje gegaan deze week en hebt goede vriendschap gevonden bij
Matthijs en Bryan. Dit klikte goed. Bedankt voor de hulp die je ons hebt geboden.
Remy: De vrolijke noot die overal het positieve in ziet. Heeft zich bewezen als een echte
eierenbakker, wat een belangrijke taak is om te kunnen beginnen met een stevig ontbijt. Heeft deze
week zelfs zijn Duitse taal opgehaald en was een onwijze hulp in het huishouden.
Matthijs: Je ziet heel vaak de dingen als een lolletje, maar als het erop aankomt om je
verantwoordelijkheden te pakken, laat je zien dat je dit kunt. Samen met Bryan, twee handen op één
buik en kon jij je weg wel vinden in het park.
Bryan: Samen met je maatje Matthijs, zwemmen, een game op de x-box en ’s nachts nog wilde
plannen beramen. Je praat niet veel, maar kan heel onverwachts met een prachtige opmerking uit de
hoek komen.
Gerjan: Trots zijn wij op jou, dat je deze week zo bent doorlopen. Behulpzaam, respectvol en op de
juiste momenten jezelf even een momentje rust gunnen. Samen met Ricardo het hele huisje
picobello in orde maken, bedankt. Helaas liep jouw snowboard avontuur anders af dan je
waarschijnlijk had gehoopt, maar alle jongens waren trots op jouw snowboard prestaties.
Ricardo: Poetsvrouw van deze week. Niemand kreeg de kans om een vuiltje te maken, want daar was
Ricardo alweer om het op te ruimen. Slapen in het stapelbed was niet jouw ding, dus heb je
meerdere slaapplaatsen gevonden. Ook het koken was deze week weer aan jouw besteed, zeker
bedankt voor dat.

Dit willen wij jullie graag nog meegeven.
Mannen, deze week was voor mij een geweldige ervaring en ik zal deze week altijd met me mee
dragen. Het respect, de gezelligheid, de serieuze gesprekken en de manier waarop we elkaar
wederom beter hebben leren kennen doet me goed. Jullie hebben mij laten zien dat vertrouwen nog
steeds een groot woord is en dat jullie dit woord ook verstaan. Ik wil jullie bedanken voor het trainen
van mijn lachspieren en voor de blauwe plekken die ik opgelopen heb in de wildwaterbaan. De
komende week zal ik in ieder geval nog veel terugdenken aan ons verblijf hier, op de Kempervennen in
Eindhoven.
Groetjes Simone.
Dinsdagochtend werd door velen ouders gevraagd of ik niet tegen deze week opzag en wensten me
heel veel succes. Ik heb geen moment getwijfeld of dit wel of niet goed zou komen. Met heel veel trots
wil ik nu ook zeggen dat het ontzettend goed is gegaan. Alle mannen kunnen trots zijn op zichzelf,
niemand uitgezonderd. Ik hoop dat ik deze week iedereen wat heb mee kunnen geven. Velen hebben
zich kunnen bewijzen op zijn verantwoordelijkheid, of het onderhouden van zo’n huisje, elkaar wijzen
opde zwakke en sterke punten van zichzelf en een ander. Ik heb erg genoten van jullie, en met
verbazing heb ik staan kijken hoe jullie zo’n week aanpakken en beleven. Dus heel erg bedankt
allemaal voor een geweldige week!

Groetjes Marjan
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