Weekendverslag 51 21-24 December 2012
Vrijdag
Vandaag is eigenlijk een hele gekke dag. Sommige
kinderen komen al om 10 uur, andere wat later. Weer
andere komen pas aan het einde van de middag. Tjah,
scholen mochten vandaag zelf bepalen of ze de
kinderen wel of niet lieten komen.
Dit zorgde ervoor dat er met de lunch maar een select
groepje van 6 kinderen aan tafel zat.
Direct na de lunch vertrok Marjan met Gerjan, A en
Brandon naar de Stelle. Ze moesten Daniëlle even bij
haar auto brengen en gingen gelijk om
tuingereedschap. Bosmaaiers, heggenscharen en
werkbroeken werden meegenomen en terug op de
Malversweie werd er flink gewerkt.
Op de Malversweie werd er ondertussen creatief gewerkt. Marieke had een leuke activiteit
bedacht, sneeuwbollen maken. Je kent ze wel, van die glazen bollen, met een poppetje erin.
Als je deze schudt gaat het “sneeuwen”. Het was voor Marieke ook al lang geleden, maar
met wat goed denkwerk, heeft Joep uiteindelijk toch wel een hele mooie gemaakt. Het
poppetje van Fleur was trouwens ook prachtig!
Na even lekker vrij te hebben gespeeld gingen Talitha en Marco naar de paarden met
Danielle. Gerjan, A en Brandon gingen nog keihard verder klussen in de tuin. Voor het
avondeten stond er Hollandse pot op het menu; gekookte aardappels, bloemkool, rode kool
en een lekkere braadworst. Dat ging er eigenlijk wel goed in bij iedereen, de rode kool was
toch wel favoriet. Nadat Talitha met hulp de megavaat had gedaan, was het alweer tijd voor
het speciale toetje; de chocoladefontein! Het duurde even voordat hij opgewarmd was,
maar daarna werd er in twee groepen onwijs gesmuld. Er was fruit zoals kiwi, banaan, appel
en meloen, maar ook lekkere lange vingers om in de chocolade te dopen. A die heeft voor
tien gegeten, echt een chocolademonstertje.
Gerjan en Brandon hebben nog lekker
eventjes gegamed, totdat The Voice Kids
begon. Joep zat uiteraard eerste rang
hiervoor, maar Ivar en de meiden waren niet
minder enthousiast. Om tien uur ging
iedereen lekker zijn bed op zoeken, niet
iedereen was al moe, maar er is nog een lang
weekend voor de boeg. Slaaplekker jongens
en meiden!
Zaterdag

Vandaag begon de dag met een kleine groep
ontbijters, de uitslapers zagen we pas rond tienen.
Met een lekker bakje vla aten we onze buikjes weer
rond. Gerjan en Talitha werden bij Danielle en de
paarden afgezet. Romy, Joep, Ivar en A gingen met
Marjan mee op stap. Papier, plastic en flessen werden
gerycled en er werden nog wat boodschappen gedaan.
Uiteraard werden ook gelijk de groenten
meegenomen. Maar eenmaal aangekomen op de
Stelle begon het toch wel hard te regenen. Maar wel
of geen weer, de dieren moeten toch hun eten
hebben. Dus kanjers als wij waren werden ook de
buikjes van de dieren gevoerd. Ook de overige
kerstpakketten die we nog hadden werden afgeleverd
bij omliggende boerderijen. Ondertussen op de Malversweie was er een heus spelletjes
spektakel ontstaan. Monopoly, Wie is het, alles kwam op tafel. Zonder dat ook iemand het al
door had was het al weer twaalf uur geweest en ging er een pan tomatensoep op het
fornuis, wel zo lekker met dit weer. Met zo’n grote groep hebben wij de meiden ‘verbannen’
aan de witte ronde tafel, maar stiekem vinden ze dit wel erg gezellig, zo zonder begeleider.
Na het eten mochten de jongens Brandon en Gerjan mee naar de Stelle om de mooie kever
van Jacomijn wat op te knappen. De rest van de kinderen lieten hun creatieve kant zien, er
zijn prachtige kerststukjes gemaakt, maar ook zijn er weer genoeg nagels versierd.
Wat eerder dan normaal was het tijd om te eten. Vandaag maakten wij zelf ons eten, twee
aan twee. De pizzabodem werd
gekneed door onze nieuwe “aanwinst”
Jacomijn. Zij werkte al op de
dagbesteding op de Stelle, maar is nu
na haar zwangerschapsverlof, ook aan
het werk op de logeergroepen.
De kinderen belegde hun eigen pizza
en er werd dus heel rustig gegeten,
want steeds zaten er maar 4 kinderen
aan tafel. Na het eten kwam Daniëlle,
zij ging naar manege Grol en nam
Kimberly, Talitha, Romy, Fleur, Marco en Stefan mee. Ook Nicole ging mee. Er was daar een
kerstshow en dit bleek zo mooi te zijn, want ze waren pas om half 10 weer terug op de
boerderij.

Op de boerderij werd er door Jorn en A een
flinke strijd geleverd op de wii. Wie is het
snelst en wie wint de Battle… Ivar tapte
moppen aan tafel met Joep, Jacomijn en
Simone. Gerjan en Brandon hebben nog even
een stukje gefietst. Met een film, een tvprogramma of een spelletje werd deze drukke
dag afgesloten, slaap lekker allemaal.
Zondag
Zondagmorgen, wat een rust. Niet heel gek als bijna iedereen na 11 uur slaapt. Om half 9
kwam Marco als eerste uit bed. We zaten pas vanaf half 10 aan tafel en daarom besloten we
om lekker rustig aan te doen. De verfspullen kwamen op tafel, een groepje ging met
Jacomijn de dieren voeren en Simone bleef met de rest op de Malversweie.
Na de lunch gingen we op weg naar Goes om te schaatsen. Daar aangekomen bleek de baan
niet heel groot te zijn en stiekem ook niet van echt ijs, maar
toch heeft ieder zijn of haar rondje kunnen doen. Degene die
geen schaatsen bij hadden konden die gratis huren omdat we
een kerstpakket hadden gegeven voor het goede doel. Het
bleef niet bij één keer dat er gevallen werd, maar ach we
hebben kanjers in de groep! Ook kwamen we nog een
adhd’er van 8 jaar tegen, die het zo gezellig vond dat wij ook
kwamen schaatsen. Door al die gezelligheid ging de tijd erg
snel en was het al weer vijf uur dat we terug waren op de
boerderij. Jacomijn nam plaats voor Danielle en ook Nicole
ging naar huis. De meiden gingen tutten voor het kerstdiner
en Marjan en
Danielle kregen verder ook nog hulp met de
voorbereidingen van de gourmet. Alle groenten
werden gesneden, beslag voor eieren en
pannenkoeken werden gemaakt, alle
gourmetstellen werden aangesloten en
uiteindelijk stond alles klaar. Het blijft knap om te
zien en mee te maken dat je ook gewoon met
adhd’ers langer dan een uur aan tafel kan zitten.
Er was genoeg voor een heel weeshuis,maar toch kregen we aardig wat op. Met ook nog
champagne erbij was het feest compleet. De film Charlie en de chocolade fabriek werd
opgezet en ondertussen werd er ook nog een lekker toetje klaargemaakt. Dit werd met zeer
veel enthousiasme ontvangen: pannenkoeken met ijs en slagroom. Smullen!! De rest van de
tijd werd door gebracht met het kijken van de film.

Maandag
Ook vanmorgen werd er weer redelijk uitgeslapen.
Om 10uur kroop de laatste aan tafel. Bij het ontbijt
vanmorgen lekkere broodjes, gevulde eieren,
croissantjes. Een echt kerstontbijt dus. Na het
ontbijt hebben we alle tuingereedschap ingeladen,
zijn we met zijn allen naar de Stelle gereden en
hebben we daar het tuingereedschap weer netjes opgeruimd. Danielle is met Gerjan, Joep
en Ivar naar de C1000 gereden om alle lege kratten groenten in te leveren en weer volle mee
te brengen. Talitha en Marco zijn, nadat iedereen klaar was, nog op de Stelle gebleven om
Walther en Wendy te verzorgen.
Toen zij terug kwamen, samen met Marjan die ze opgehaald heeft, was de tafel al lekker
gedekt en konden we nog smullen van al het lekkers van vanmorgen, er was namelijk nog
veel over.
Hierna was het tijd om de kamers te controleren, tassen verder in te pakken en al snel
verschenen de eerste ouders.
Iedereen hele fijne feestdagen en een knalgoed begin van
2013
Groetjes Simone, Marjan, Daniëlle, Linda, Jacomijn, Marieke
en Nicole
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