Wk05 Ouderenweekend 3 t/m 5 februari 2012
Vrijdag 17.00 uur. Ondertussen had het flink gesneeuwd,
wat betekende dat iedereen wat later was. Geeft niet, we
hadden geen haast. En we hadden mooi uitzicht als we
naar buiten keken. Ook waren de voorbereidingen voor het
eten al flink bezig, we hadden het spontane idee om
gewoon lekker te gaan gourmetten. We hebben maar 5
jongens dit weekend, lekker een klein groepje. Nieuw in het
ouderenweekend is Lester, een gezellige jongen van 17
jaar die ons clubje dit weekend komt versterken.
Aan tafel was het erg gezellig, waarschijnlijk omdat we een
bomvolle tafel hadden met allemaal lekkers, daar zijn deze
mannen namelijk DOL op. Erg tevreden waren Ramona en
Marjan dan ook toen de mannen zeiden dat ze ECHT
genoeg hadden. Tja, en die afwas….dat was een ander
verhaal. Met z’n allen hebben we de tafel afgeruimd maar
die afwas bleef staan. Een uur later stond deze er nog. Eindelijk, rond half 9, nam Martin (ja, jullie lezen het goed,
Martin) het heft in eigen handen en begon spontaan UIT ZICHZELF af te wassen, dit was live entertainment voor
de dames. Waarop Ricardo hielp met afdrogen en daarna ook Lester, Kevin en Matthijs het feestje afmaakten.
Toen dat eindelijk opgeruimd was, was het tijd om te ‘chillen’. Games werden gespeeld en Lester ging zitten voor
I Robot. Eigenlijk vloog de avond voorbij, en doken de mannen uiteindelijk heerlijk warm hun bedje in.
Achteraf bleek het een latertje te zijn geweest vannacht, wat betekende dat zaterdagochtend om 11 uur pas
iedereen beneden was. Wat een rust. Er werd ontbeten en ondertussen maakte Ricardo de bussen schoon. Toen
bleek dat de rode bus de kou niet aan kon, dan maar even proppen in de zwarte bus. De dieren moesten
namelijk gevoerd worden op de Stelle, dus moesten we de kou door. Eenmaal aangekomen op de Stelle waren
alle mannen na een paar minuten al bevroren, MAAR het moet gezegd worden: iedereen heeft meegeholpen.
Groente werd gesneden, droogvoer gegeven, hooi bijgevuld, en vooral het water werd uiteraard ontdooid. Dit was
nogal een klus, gelukkig had Marjan 5 stoere gasten mee, want uiteindelijk werd een heel groot ijsblok uit de
paardenwei getild, zodat Walter weer kon drinken.
Onze prinsesjes kwamen koukleumend terug op de boerderij, en zijn
begonnen aan een potje poker. Ondertussen werden er boeren omeletten
gemaakt om zo de buiken te vullen. Tja, de liefde van de man gaat toch
echt door de maag, dat bleek weer. Toen Marjan plaats had gemaakt voor
Simone, de mannen boven nog even een spel speelden, gingen Simone en
Ricardo nog even terug naar de Stelle. We waren het er toch niet over
eens, dat alle beesten nog met waterbakken vol met ijs stonden. Gewapend
met zwaar geschut; schop, kruiwagen, een waterkoker met heet water en
een koevoet lukte het ze om het ijs eruit te krijgen. Beetje jammer is dan
wel, dat we weten dat we dit morgenochtend gewoon wéér mogen doen,
maar goed, het is voor een goed doel. Bij terugkomst op de Malversweie
iedereen bij elkaar trommelen, lichten uit en deuren op slot en gaan met de
banaan. Op naar Goes. Het plan om te schaatsen vonden de mannen maar
niks, heeft Simone toch mooi voor niks 3 dagen zenuwen gehad, omdat ze

geen schaatsen had haha. Daarvoor in de plaats werd er
weer een film uitgezocht en plaatsgenomen in de wok. In
de twee uur dat we er gezeten hebben, hebben de
mannen het geld er aardig uitgegeten. Martin en Ricardo
hadden zelfs een heel schema opgesteld om alles te
eten wat ze wilden in een zo raar mogelijke volgorde.
Biefstuk, ijs, slibtong, soesjes, friet, frikadellen. Ja, ook
wij lagen er na hun tweede gang al uit. Er werd aan tafel
verteld over school, thuis, grapjes gemaakt over
opmerkingen van elkaar en natuurlijk! naar de vrouwtjes
gekeken. Het was echt heel druk, dus er liep genoeg
vrouwelijk schoon rond.
Toen de buiken vol ( lees: VOL! ) waren, gingen we twee
deuren verder de bioscoop in. Best handig, alles onder
één dak. Martin, Lester en Kevin gingen naar ‘Jack and Jill’, een komedie over een tweeling die gespeeld werd
door één en dezelfde man. Hun film begon echter pas een half uur later dan die van Ricardo, Simone en Matthijs.
Zij gingen naar War Horse, een bijna 3 uur durende film over een paard dat overal terechtkomt in de oorlog, maar
gelukkig aan het einde weer terug bij zijn eigen baas.
Dit betekende dat Martin, Lester en Kevin twee keer moesten wachten, maar dit vonden ze niet erg. Wat wel erg
was, de kou toen we buiten kwamen! Zelfs met dikke winterjassen was het niet te doen om normaal naar de auto
te lopen zonder te bibberen. Als je dan denkt dat we alles gehad hebben?! Welnee, want er kwamen kreten
achter uit de auto van: ‘mijn onderbroek zit vastgevroren aan mijn stoel’. Ach, geeft je een idee van hoe koud het
IN de bus was. Gelukkig was de weg goed begaanbaar en waren we met een half uurtje gewoon weer warm op
de Malversweie. Nog even een snackje, want ja, stel je voor dat je vannacht honger krijgt!
Zondagmorgen besloten de mannen om uit te slapen. Toen om 10.00 uur Simone beneden iets hoorde bleek dat
Ricardo en Lester al beneden zaten. De tafel was al gedekt, de afwas gedaan en Wodan had al eten en drinken
gehad. Heerlijk! Langzaamaan kwamen ook Martin, Kevin en Matthijs uit hun bed gerold, waarbij Martin natuurlijk
weer met dekbed en al aan de ontbijttafel verscheen. Croissants en harde broodjes vulden de magen. Matthijs en
Kevin hadden na het ‘ontbijt’ nog wel het een en ander op te ruimen, dus met stofzuiger en al verdwenen zij in
hun slaapkamer. Ricardo en Simone gingen weer naar de Stelle, waar zij anderhalf uur bezig zijn geweest om
alle beesten weer van water te voorzien en de brokken ijs op een veilige plek af te voeren.
Ondertussen had Ramona samen met de
jongens weer een hoop klaargezet om nog
tosti’s te eten. Ook de popcorn die over was
van de bioscoop verdween mondjes maat in de
magen van de heren. Rustig aan, kwamen we
zo de zondag ook weer door. Wederom was dit
een geslaagd weekend vol gezelligheid en we
hebben erg veel gelachen. Voorzichtig iedereen
weer naar huis, want de sneeuw heeft het hier
nog veel te veel naar zijn zin.
Marjan, Simone en Ramona
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