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Malversweie

Vrijdag.
Hallo allemaal. Wat gezellig dat jullie er weer zijn of uh.. nog zijn!
De helft was er namelijk al, want die vonden het zo gezellig in de
midweek dat ze maar zijn gebleven. We hebben lekker nasi
gegeten, met pindasaus en kroepoek natuurlijk. Vanavond heeft
iedereen zich goed vermaakt, met monopoly, tv kijken, poolen,
maar dit was al snel over. Iedereen was versleten van vorige
week en zo lagen Gerjan, Marco, Brandon en Nicole al voor 9 uur
op bed!! Ja, dit hoef je geen 2 keer te lezen. De rest heeft nog
lekker tv gekeken en toen was het voor iedereen al weer bedtijd.
Zaterdag.
Goodmorning! De meeste hadden een goede en lange nacht
gehad en iedereen had een lekker lui ochtendje. Om even goed wakker te worden zijn we met z’n
allen de dieren gaan voeren op de Stelle en hebben we een lekkere wandeling gemaakt door het bos.
Ook de zon kwam om het hoekje kijken, heerlijk!! Bij terugkomst hebben Ezra en Stefan geholpen
met het maken van de tosti’s en zo konden we om
half 1 aanvallen. Na de lunch, toen ook Simone en
Ramona gearriveerd waren, vertrokken we met zijn
allen naar Goes. In de Zeelandhallen was er vandaag
een modelbouwshow. Allemaal modelauto’s, vliegtuigen, -boten, -treinen en nog veel meer. Ook
was er een speciale hal helemaal ingericht met
Lego. Gerjan, Brandon en Marco liepen met zijn
drietjes en vertrokken gelijk naar de legohal. Bram
en Nick keken eerst hun ogen even uit in de hal met
de legerauto’s en de vliegtuigen. Stefan, Ezra en
Nicole bleven bij Simone en Ramona en zij liepen pad voor pad alles af. Ezra kon zijn ogen niet
geloven en wees allerlei dingen aan die hij wel zou willen kopen. De vader van Jeff, de vriend van
Mardoe, was er ook nog met een hele gave uitgestalde treinen in een mooi landschap. Dit was
gezellig, vooral omdat Stefan daar ook nog een bekende tegenkwam!
In de tweede hal vonden we hele grote boten, zo
ook de Titanic. Ezra kon ons hier heel veel over
vertellen. Als laatste bezochten we de legohal,
waar Gerjan, Brandon en Nicole flink aan het
bouwen waren. Er was een speciale afgezette
ruimte waar alleen kinderen in mochten en waar
drie hele grote tafels VOL MET LEGO stonden.
Toen de bouwsels af waren, kregen deze drie
kanjers een diploma, waarbij ze officieel tot
bouwmeester zijn benoemd. Onderweg naar
buiten, mochten de kinderen nog een simulator

vliegtuigje besturen. Niet bij iedereen bleef het vliegtuigje in de lucht, maar dat gaf niks, want je
kreeg toch weer een nieuwe in je scherm.
Toen we alles gezien hadden en iedereen vol was met verhalen over mooie modellen, vertrokken we
weer naar de Malversweie. Daar kwam al snel het avondmaal op tafel. Shoarma met broodjes, maar
ook nog nasi speciaal ( met wat rijst die nog over was, roerbakgroenten, spek en ei ). Simone maakte
daarbij nog zelf pindasaus en smullen dat we deden!
Toen de corvee gedaan was en iedereen was gedoucht keken we nog “Ik hou van Holland”of
speelden we gezellig een spelletje. De avond werd gezellig afgesloten, maar lang gekletst werd er
niet meer, iedereen was moe!
Zondag.
De moeheid van de kinderen liet zich zondagochtend nog even gelden. Iedereen sliep lekker uit en zo
zaten Marjan en Simone om 9 uur met Nick en Bram aan het ontbijt. Lekker met een roerbakei de
dag beginnen, kan het beter?
Na het ontbijt van de vroege vogels kwamen er steeds meer kinderen hun bed uit druppelen.
Langzaamaan startte de dag met een potje monopoly door Ezra en Stefan of een film “Cats and
Dogs” die Bram afspeelde op zijn laptop.
Om 11 uur hebben we met zijn allen wat gedronken. Na een rustige ochtend schoven we tussen de
middag met zijn allen aan de lunchtafel. Ramona maakte heerlijke pitabroodjes met kaas en
eventueel nog een ander ingrediënt.
Na de lunch vertrokken we met zijn allen nog even naar de Stelle om daar de dieren te voeren, zo zijn
we lekker nog even buiten.
Toen we terug waren op de boerderij was het nog even tijd om vrij te spelen en al snel kwamen de
eerste ouders en was het weekend al weer ten einde!
Iedereen bedankt voor een geslaagd weekend!
Groetjes Ramona, Denise, Marjan, Mardoe, Jakkoo en Simone
Klik hier voor de foto’s

