Weekendverslag 19 t/m 21 oktober
Vrijdag
Na dat velen een vakantieweek achter de rug hebben
gehad werd er als slot nog gelogeerd hier bij ons op de
boerderij! Sommige kinderen bleven en er kwamen ook
weer ‘nieuwe’ bij, dus weer een andere nieuwe groep!
Heel tactisch, maar wel zeer duidelijk werd er bij Marjan
en Linda vermeld dat ze toch wel erg hongerig waren,
dus voor de vrijdag aten we best vroeg, zo om half 6. We
hadden rijst met broccoli schotel in kaassaus. En hoewel
het eruit zag als of het heel erg bij ons griezelthema zou
passen, smaakte het zo goed dat alle pannen weer eens leeg waren.
De groep had zich al behoorlijk gevormd en er werden plannen gemaakt voor vanavond. Joep en
Cordell wilden erg graag pompoenen uithollen, Kimberly,
Talitha en Brandon besloten even een frisse neus te gaan halen
buiten. De anderen werden al snel aangestoken door het
‘nieuwe virus’ wat we hebben op de boerderij : het spel “Just
Dance” op de WII. Lekker dansen op een hip deuntje en
proberen zoveel mogelijk punten te behalen. Heel wat losse
heupjes werden gespot deze avond en ook Jordy, Linda en
Marjan moesten er aan geloven. Tussendoor werd er wat
gedronken en ging er wat lekkers rond. In groepjes gingen we
uiteindelijk naar boven en werden de warme bedjes opgezocht.
Welterusten!
Zaterdag
Zaterdagmorgen, wakker worden met een klein zonnetje.
Nadat we lekker rustig opgestart waren, gingen we naar de Stelle. Walter ( de shetlandpony ) en
Wendy ( de ezel ) werden eens lekker verwend en mochten zelfs mee naar het bos. Wendy moest er
weer aan geloven en kreeg een paar lifters. Ze was het hier niet de hele tijd mee eens, en dus moest
sterke man Brandon haar af en toe goed vasthouden.
Na deze frisse neus, kwamen we terug op de
Malversweie waar het heerlijk warm was. Iedereen
mocht zelf zijn tosti bakken voor de lunch, dus deze
waren extra lekker.
Na de heerlijke tosti’s bij de lunch gingen Marjan en
Linda naar huis en kwam Simone binnen. Omdat we
vanmorgen zo lang op de Stelle geweest zijn, was het
nu even tijd voor jezelf. Een filmpje werd opgezet, de
pc ging even aan en er werden hevige wedstrijden
gestreden tegen elkaar op de wii en DS.

Nadat we wat gedronken hadden gingen alle beeldschermen
weer uit en werd er aan de witte ronde tafel een potje Bingo
gespeeld. Joep had al snel bingo en Dave ook, helaas voor
Dave was dit een valse en moest hij een liedje zingen.
Gelukkig werd het buiten droog en konden we nog even
buiten spelen, jammer genoeg kwamen de regenwolken
weer veel te snel terug. Hierdoor werden we toch weer naar
binnen gedreven. Niet dat daar niets te doen is hoor, het
kwartet en mens-erger-je-niet werden uit de kast gehaald.
Esperanza zette in de keuken haar eigen pedicure salon op en
haalden best wat klantjes binnen. Simone, Jordy, Cordell,
Quintus, Joep en Dave liepen aan het einde van de middag
allemaal met prachtig gelakte nagels ( en soms zelfs
teennagels ) rond op de boerderij.
In de keuken rezen de geuren van kip en gebakken aardappelen op en er hoefde niet veel geroepen
te worden, want iedereen had honger!
Vanavond was zelfs de salade een goed gegeten gerecht, heel wat groene slablaadjes verdwenen bij
de kinderen in de mond. En dit is wel eens anders, haha…
Na het avondeten schonk Daniëlle beneden het toetje in, terwijl Simone boven met de kinderen een
rondje onder de douche ging rennen. In de grote hal werd vervolgens een dvd opgezet, over een
jongen die een drakenei vind en vervolgens al snel een grote draak moet verstoppen. Terwijl in de
woonkamer weer flink gedanst werd.
Er ging nog even wat popcorn de magnetron in en zo sloten we de avond gezellig af.
Tot morgen!
Zondag
Helaas, ook vanmorgen weer regen toen we wakker werden. Dave en Wesley bleven lekker lang op
hun kamer spelen en de rest ging aan het ontbijt. Pascal mocht vanmorgen heel even denken dat hij
de leiding was, maar toen hij hoorde wat de leiding allemaal voor taakjes heeft op zondag, werd hij
toch maar weer gewoon kind.
We gingen met zijn allen de dieren voeren. Een paar stoere mannen gingen op de fiets, waarachter
de bus volgde.
Bij terugkomst maakte Daniëlle voor ons allen lekkere
tosti’s en werd er nog een spelletje op de wii gedaan.
Luisterend naar de wind, werd er toen gewacht op de
ouders om deze herfstvakantie af te sluiten.
Tot de volgende keer!
Groetjes Simone, Marjan, Daniëlle en Linda
Klik hier voor foto’s

