Weekendverslag 16 t/m 18 maart 2012
Vrijdag
Hallo allemaal!
Dit weekend hebben we een gezellig groepje met 10 ( vanaf
zaterdagmiddag 11 ) kinderen. Rond 1600 kwamen de eerste 2
kinderen al aan en hierop volgde de rest. Ondertussen was Simone
al druk bezig met de groenten snijden voor de nasi en kwam
Ramona kort daarop aan met de rest van de boodschappen. Ramona heeft een grote pan nasi gemaakt en dit
werd ’s avonds opgediend met kroepoek en pindasaus. De kinderen vonden het erg lekker en hebben gesmuld.
Na het eten hebben we eerst natuurlijk de grote afwas weggewerkt en hierna zijn Simone en Marjan naar het bos
vertrokken. Ze hebben hier verstoppertje gespeeld en de kinderen hebben zich allemaal goed vermaakt.
Brandon heeft zelfs in zijn geheime hut alvast drinken en snoep neergelegd (een soort van rantsoen) voor
morgen. Op de terugweg zat de stemming er goed in bij iedereen en veranderde de rode brandweerbus in jawel..
een discobus. De muziek ging volop aan en iedereen was aan het “dansen” op zijn stoel. Terug op de
Malversweie hebben we een lekker toetje gegeten en hierop zijn de meesten naar boven gegaan om gezellig een
dvd te bekijken. Toen deze afgelopen was zijn de kinderen naar bed toe gegaan en wij hopen natuurlijk morgen
weer zo’n leuke en gezellige dag met hen te mogen beleven!
Zaterdag
Is het de nasi? Was het de wandeling door het bos? Of misschien toch,
omdat het zo gezellig was gisteren, want vanmorgen om 8 uur was er
nog niet veel leven in de Malversweie. Een enkeling was wel naar het
toilet geweest, maar daarna weer lekker teruggekropen om nog even
weg te doezelen. Toen het tijd was, kleedde iedereen zich aan en ging
naar beneden. Als ontbijt hadden we een bakje vla met cornflakes en
boterhammen. Daarna werd alles opgeruimd en schoongemaakt.
Marjan ging met de meiden even naar de C1000 om de groenten te
halen en ze even snel af te zetten op de Stelle. Toen zij terug kwamen
stond iedereen al klaar, en was het een kwestie van de fietsen
verdelen. Ze hadden gezegd dat het zou gaan regenen, maar het zonnetje
scheen gewoon. Dit heerlijke weer wilden wij benutten, dus met zijn allen zijn we dus op de fiets gesprongen om
naar de Stelle te gaan. Daar werden de groenten gesneden, de dieren gevoerd, en het hooi en water werd
bijgevuld. Ook Walter, onze shetlander, kreeg weer de nodige aandacht. Hij had alleen last van kapsones, hij had
namelijk geen zin om met de kinderen door de wei te wandelen en draafde iedere keer weg. We hadden een tas
met drinken en lekkers meegenomen waar we ook nog even gebruik van maakte, heerlijk na zo’n fietstocht. Het
leek net op een picknick, maar dan op de pingpongtafel. De
nieuwe aanwinst op de Stelle, is een bak met 3 slangen (!!) en die
werd bewonderd, niet te lang want het was best eng. Toen alles
gedaan was zijn we weer op de fiets gesprongen en richting
Malversweie gegaan. Met een flinke duit aan eieren (met dank
aan Talitha en Cordell) gingen we aan de slag met de lunch. Niek,
een maatschappelijke stagiair, was er ook en hielp met de eieren
bakken. De eieren gingen erin als zoete broodjes. Brandon vond
het maar zonde dat er over was en wilde dat we ze apart zetten.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat hij die vanmiddag nog wel
lustte .

Quintus heeft nog lekker een bakje met ei opgegeten voor de televisie en nadat
alle corvee gedaan werd zochten de kids elkaar weer op voor een klein uurtje
vrij spelen. Om half 2 toverde Mardoe een van de palen in de grote hal om tot
paastak en aangezien deze heel groot werd, moesten er een hoop versiersels
gemaakt worden. Quintus, Cordell en Esperanza kropen als eerst aan tafel met
Mardoe en Simone. Om beurten werd er ondertussen in de keuken een naam
geroepen die hun eigen appelflap mochten komen maken. Deze appelflappen
hebben we dan vanavond lekker als toetje.
Buiten op de trampoline gingen C., Talitha en Romy steeds de lucht in, lekker
even een actief momentje hadden ze.
Om 3 uur hebben we met zijn allen eerst wat gedronken en gesnoept. En toen werd de groep rustig…. Er werd
rustig gekletst op de bank, er werd wat gecomputerd, er werd buiten gespeeld en lekker languit op de bank voor
de tv…. Om 6 uur was het eten klaar en konden we aan tafel. Er waren gekookte aardappels, bloemkool,
boontjes, kaassaus, jus en 2 soorten vlees. En het was een actief dagje geweest dus het eten ging er goed in!!
Bijna alles was op!!!
Na het eten en de corvee zijn C., Talitha, Romy en D. even op de fiets
naar het bruggetje gegaan, Brandon en Tycho zijn door Astrid naar
Zierikzee gebracht,want daar moest Tycho naar breakdance les en
Brandon mocht komen kijken. Er is nog gebiljart en er is een spelletje
geweest. 2 aan 2 werden ze onder tussen naar boven geroepen bij
Mardoe om te gaan douchen, na het douchen gingen ze naar de
keuken om hun eigen gemaakte appelflappen op te eten!!! Lekkerrrrrrr
De avond verliep heerlijk rustig. Er is nog een potje pool gespeeld, nog
een laatste spelletje op de computer, muziekjes luisteren en nog even tv
kijken…. Toen de jongste naar bed waren is er nog even een filmpje
gekeken. En ja, dan is de dag zo weer voorbij!!! Tijd om naar bed te
gaan en op te laden voor de volgende dag 
Zondag
Goede morgen allemaal!!!! Na een goede nachtrust ontwaakte iedereen rustig aan…. Toen iedereen de slaap uit
zijn ogen had gewreven zijn we lekker gaan ontbijten. We hadden uiteraard gewoon brood maar ook cornflakes
en een gekookt eitje! Na het ontbijt en de corvee kon er nog even vrijgespeeld worden en toen was het tijd om
naar de Stelle te vertrekken om daar de dieren te gaan voeren. De meiden gingen vanmorgen mee naar de Stelle
om de dieren te voeren. De mannen bleven achter op de MW en hun ochtend verliep rustig aan. Om 11 uur, toen
ook de dames weer terug waren van de Stelle, werden alle kids om beurten de keuken in geroepen om
eigenhandig een smakelijk pizzabroodje te maken. Velen hadden hier al genoeg aan tijdens de lunch, terwijl
anderen ook nog een boterham oppeuzelde met Mardoe’s zelfgemaakte eiersalade. Na de lunch hadden
Brandon en Tycho geen rust, ze moesten snel omkleden, schminken en omgetoverd worden tot echte
legermannen. Op de fiets naar het bos om daar diep in de bosjes weer te genieten in hun eigen hut!
De dames kropen met Ramona aan tafel om lekker te tutten met nagellakjes, mascaraatjes, oogschaduw en OH!
Wat zien ze er prachtig uit!
Allemaal bedankt voor een geslaagd, gezellig en grappig weekend! Wij hebben genoten.
Groetjes Mardoe, Marjan, Simone, Ramona, Kevin en Astrid.
Klik hier voor de foto’s

