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Malversweie

Vrijdag.
Iedereen kwam één voor één binnenstromen en de meiden
hadden elkaar snel gevonden. Ja, ja er zijn wel 4 meiden dit
weekend. We aten wat later en iedereen had dus een erge trek
gekregen. We aten lasagne en een lekker stokbroodje met
kruidenboter erbij en iedereen heeft zijn/haar buikje rond
gegeten. Na het eten kwamen de laatste twee binnen stappen.
De jongens hebben zich goed vermaakt beneden met spelletjes en
de playstation. De meiden waren boven lekker aan het tutten.
Daarna zijn we buiten verstoppertje in het donker gaan spelen.
Het was erg leuk en sommige waren zo goed verstopt, dat we het
maar hebben opgegeven en binnen lekker aan het toetje zijn
begonnen. Na het toetje hebben we lekker tv gekeken en er zaten nog een paar jongens een spelletje
te spelen achter hun laptop. We drinken nog wat, met iets lekkers erbij en gaan lekker slapen!
Morgen weer een nieuwe dag.
Zaterdag.
Sommige heren waren deze ochtend vroeg wakker, lekker hoor,
heb je nog wat aan je dag! Anderen dachten daar anders over,
maar om 9 uur had iedereen uiteindelijk ontbeten. Er werd
opgeruimd en vrijgespeeld. De playstation was in trek, maar ook
een kaartspelletje was favoriet. Om tien uur ging Marjan samen
met Bram, Talitha en Romy op stap om de dieren te gaan
voeren op de Stelle. Hier en daar wat extra aandacht voor de
dieren en een volle buik, lieten we ze weer blij achter.
Ondertussen hadden ze op de Malversweie ook de buitenlucht
opgezocht, want het zonnetje scheen lekker! Toen was het tijd
om aan tafel te schuiven. Het was een feestje, want iedereen
mocht zijn of haar tosti zelf beleggen met al het lekkers wat op tafel stond. Het moet gezegd worden:
we kwamen zeer ‘bijzondere’ creaties tegen!
Na de lunch werd de groep gesplitst. De meiden sprongen met Mardoe en Ramona op de fiets om
gezellig Zierikzee in te gaan. Gezellig winkels kijken, schoenen passen, wedstrijdje wie het beste op
hakken kon lopen, ze vermaakten zich prima. Daarna gezellig warme
chocolademelk met slagroom drinken, en toen weer terug op de fiets. De
jongens ondertussen hadden een rustig middagje zonder de meiden, af en
toe ook wel lekker. Uiteraard werden er games gespeeld, de sfeer was goed!
Ondertussen werden er toetjes gemaakt voor vanavond, en werden er
voorbereidingen getroffen voor de pizza’s van vanavond. Uiteindelijk kwam
de groep weer bij een, vermaakte ieder zich prima.

Toen was het tijd om de pizza’s te gaan maken. De pizza’s waren
heerlijk!!! Altijd lekker om je eigen creatie op te eten  na het
eten was het tijd voor de corvee en douchen. Na het douchen is er
de film Avatar gekeken. Toen de film af was gelopen was de avond
weer voorbij. Welterusten iedereen!!

Zondag.
Wat gisteren niet lukte, lukte deze ochtend wel. Om acht uur was het nog één en al stilte in en
rondom de boerderij. Alles sliep nog….. toen iedereen een beetje uit zijn bed druppelde zijn we
lekker gaan ontbijten. Na het ontbijt zijn Romy, Nicole en Ezra met Marjan
naar de Stelle gegaan om daar de dieren te voeren. De rest van de groep is op
de boerderij gebleven en hebben lekker iets voor zich zelf gedaan. Toen de
groep weer compleet was, was het alweer bijna tijd voor de lunch.
Na de lunch en de corvee zijn Gerjan en Ramona cakejes gaan maken….
Lekker!!!!!
De rest van de mannen hebben nog even een
spelletje gedaan op de laptop en op de x-box. De
meiden hebben lekker even getut en hebben
lekker geknutseld. Toen de cakejes klaar waren was het tijd om ze te
versieren die taak heeft Talitha op zich genomen. En uiteraard , het
leukste/lekkerst, het opeten van de cakejes!!!!
En ja toen was het weekend weer voorbij!!! Wij hebben het erg naar ons
zin gehad en we hopen jullie ook!!!!

Groetjes, Mardoe, Marjan, Simone, Ramona,Denise en Astrid
Klik hier voor de foto’s

