Weekendverslag 13/15 Juli 2012
Vrijdag
Drie jongens bleven, één ging weg, één kwam erbij. Vanmiddag werd er overlegd wat er dit weekend
gegeten werd. Vanavond wilden de mannen pannenkoeken en wat een luxe, we hadden onze eigen
chef-kok. Brandon ging Simone helpen, maar Simone kreeg tussendoor telefoon. Brandon ging
gewoon door en toen besloot hij om het zelf maar af te maken. Héérlijke pannenkoeken waren het
resultaat en de trots straalde bij Brandon van zijn gezicht. De smakelijkheid bij de andere jongens en
Simone, want de pannenkoeken waren verrukkelijk! Naturel, met spek of met kaas, Brandon maakte
het allemaal!
Na het eten en de corvee vertrokken we naar de Stelle. De grasmaaier,
tractor EN trimmer kwamen uit de loods. Er werden eerst twee zware
karren verplaatst, waarbij Bram, Gerjan en Brandon al hun krachten
moesten gebruiken. Stefan reed ondertussen op de grasmaaier en heeft
daarna Bram ook leren maaien. Dit heeft hij, soms met behulp van
Brandon, uitstekend gedaan. Brandon had zijn completen pak aan gedaan
en heeft netjes alle kantjes met de trimmer gemaaid en Gerjan koppelde
de grote maaier nog even aan en cirkelde rondjes over het grote grasveld,
waarbij hij af en toe toeterend wat hazen uit het veld moest jagen.
Om 22.00 vertrokken we terug naar Malversweie. Daar werd nog even op
de pc gespeeld, wat dingetjes opgezocht of geraced op de Playstation. Ook
werd er hier en daar nog een boterham of cornflakes gegeten, want
van dat harde werken krijg je honger. De tekencontrole werd
uitgevoerd en daarna lag iedereen om 23.00 in hun bed. Een latertje,
maar wel een gezellig latertje. Tot morgen!
Zaterdag
Goedemorgen mannen, vandaag was Gerjan als eerste wakker, om
09.00 uur… De andere mannen kwamen pas vanaf 10 uur eens kijken
hoe de regendruppels naar beneden kwamen. Toen we allemaal
ontbeten hadden en de vaat gedaan was, vertrokken we naar
Zierikzee, naar de dieren winkel Bolle. Gerjan en Brandon hebben
namelijk het idee om een aquarium te gaan houden op de Malversweie,

maar daarvoor moesten ze eerst kijken wat het ongeveer
ging kosten. Er werd flink gerekend ( door Simone ), en
op de terugweg haalden we de groenten en voerden we
de dieren.
Dit ging gepaard met natte onderbroeken, want het
regende zo hard dat we doorweekt waren. Echte bikkels
als dat we zijn, hebben Brandon en Bram nog gewerkt met
de trimmer en hebben Stefan en Gerjan hard gewerkt aan
het versjouwen van hout! Niks niet weg laten jagen door de regen, gewoon doorgaan.
Terug op de Malversweie werden de natte kleren gewassen door Simone en Bram maakte voor ons
allemaal tosti’s. Die gingen erin als zoete broodjes, want we zaten pas
om 14.00 aan de lunch tafel.
Tussen de bedrijven door heeft Gerjan nog even gebeld met zijn moeder
en die zei dat ze de spullen voor het aquarium wel ging brengen, dat is
natuurlijk super, want nu hoeven we er zelf alleen nog maar vissen in te
doen en ervan te genieten! Om 15.00 ging Simone naar huis en ze nam
Stefan mee, want die mocht namelijk bij Jakkoo gaan helpen. Jakkoo
ging hout kloven en daar kon hij wel twee extra handen bij gebruiken.
De ouders van Gerjan en Stefan kwamen langs om het aquarium in orde
te maken. Grind erin, planten er in, water en in, pomp erin en een
warmteding erin  de bak is klaar voor de vissen!!!
Mardoe had voor het avond eten gehaktballen, aardappels, spinazie en
rode kool. Dit smaakte allemaal erg goed en bijna alles was op! Na het
avond eten de corvee was het even tijd voor de computer.
Toen was het tijd om te douchen. Na het douchen zijn Stefan en Bram de film “pirates of the
caribbean” gaan kijken. Gerjan en Brandon zijn later ook aangeschoven en zo
was het ook snel weer tijd om naar bed te gaan. Morgen weer een dag!!!
Zondag
Goede morgen!!!! Nouja morgen…. Stefan kwam als eerste, om half 10, uit
zijn bed gerold… Bram volgende om 10 uur. De jongens waren nog lekker lui
dus bleven lekker op hun bedje liggen. Om half 11 kwamen ze naar
beneden om te ontbijten. Ook Gerjan en Brandon waren ondertussen
wakker maar waren ook nog lekker lui en wouden graag nog even blijven
liggen. Beneden hebben Stefan en Bram de film van gister nog afgekeken. Rond 12 uur zijn we gaan
ontbijten, brunchen en lunchen. Voor iedereen was het anders  Mardoe had lekker voor iedereen
eitjes met spek! Alleen toen ging het regenen…. Bram is als een speer bovengegaan om alle ramen
dicht gaan doen met Mardoe en Gerjan beneden. Alleen het regende zo had dat de dakgoot het op 1
plek niet aan kon en het stroomde zo naar binnen!!! Onze held Gerjan deed zijn jas aan, pakte een
trap en ging buiten kijken of hij wat kon doen. Er zaten een hoop bladeren in de goot en hij heeft (zo
goed als) alles eruit geschept! Volgens buienradar zou het rond 1 uur droog worden dus konden we
toen pas de dieren voeren. En zo was het weekend weer voorbij!
Tot snel! Groeten, Mardoe, Simone, Jakkoo, Denise, Astrid, Marjan en Ramona! Klik hier voor de
foto’s

