Wk09 Weekverslag 27 februari tot 2 maart 2012
Maandag
Hallo Julian, Kevin en Dave. Tjah, als je zo een klein
groepje heb, beginnen we het dagverslag met jullie
namen. Kevin en Julian hebben vakantie, Dave niet,
maar die zit tegenwoordig dichtbij op school en komt
na school lekker met Julian en Kevin spelen.
Toen jullie binnen waren hebben jullie eerst even
heerlijk buiten gespeeld. Op de fiets over de
racebaan was natuurlijk wel echt heel stoer! Ramona
en Marjan maakten ondertussen binnen heerlijke
tosti’s klaar en dus was het met de lunch een kwestie van aanschuiven en aanvallen maar. Toen
Mardoe tijdens de lunch binnen kwam werd er verteld wat er vanmiddag allemaal gedaan zou
worden.
Na de corvee even met zijn allen de schuur in om een fiets uit te zoeken en vervolgens heerlijk op de
fiets naar het bos. Daniel, de zoon van Astrid ging ook mee, en zo waren we alsnog met een gezellig
clubje. Ondanks dat het best wel koud was aan de handjes, hoorden we niemand klagen hoor, stoere
mannen!
Omdat Marjan vanmorgen het avondeten al klaar had gezet konden we, gelukkig, lekker op tijd aan
tafel. Vanavond stond er broccolischotel op het menu. Twee schotels gingen te oven in en we
dachten nog dat we misschien wat veel hadden, maar anderhalve schotel ging toch echt op!
Buiten begon het ondertussen te schemeren, maar dat weerhield Dave en Julian er niet van om toch
nog even aan Simone hun stuntkunsten te laten zien en ze was diep onder de indruk hoor!
Julian vond het toch maar wat koud worden en vroeg wie er mee wilde doen met een spelletje. Nou
dat wilden Dave en Simone wel, Kevin zou er gezellig bij komen zitten. Het monopoly kwam uit de
kast en al snel was de strijd der strijden losgebarsten. Wie oh wie, zou er als eerste bij de Kalverstraat
uitkomen? Ja hoor, Julian was als eerste en had dus de duurste straat van het bord veroverd.
Eigenlijk wilden we nog wel verder spelen, maar om half 9 wilden we allemaal nog een stukje WipeOut kijken, waarna Dave en Julian hun bed op zochten. Kevin en
Simone keken nog even tot 22.00 een filmpje en kropen toen
toch ook onder de wol.
Dinsdag
Nou moe, wat moesten we vroeg ons bed uit. Dave had hier
echter meer moeite mee dan Julian en Kevin bleef gewoonweg
lekker liggen, gelijk heeft hij! Om 8 uur zaten Julian, Dave en
Simone al aan het ontbijt, want we moesten om half 9 Dave naar
school brengen. Gezellig aan de cornflakes begon onze dag goed.
Het was gezellig in de bus onderweg naar de nieuwe school van
Dave en op de terugweg kroop Julian lekker voorin. Simone en
Julian hebben een kletspraatje gehouden en toen ze terug waren
op de Malversweie was Kevin ook wakker. Na een klein half
uurtje op de pc, zijn we met zijn drietjes naar de Stelle vertrokken. Daar was het wat drukker, want er
was gewoon dagbesteding. Julian schoot gelijk over de skelterbaan met fietsjes en skelters en Kevin

maakte hier en daar een praatje met de mensen die hij natuurlijk
kent, omdat hij zelf ook dagbesteding krijgt.
Na de koffie zijn we terug gegaan naar de Malversweie, waar
Simone de verfspullen uit de kast haalden en samen met Kevin
en Julian mooie paastekeningen maakte.
We hebben samen de spulletjes opgeruimd en daarna de tafel
gedekt voor de lunch. Met de lunch had Simone lekker snackies
erbij gebakken dat was smullen!!! Na de lunch is Julian lekker
buiten gaan spelen en Kevin ging even mee. Rond 3 uur kwam
Dave er weer bij. Julian en Dave gingen stunten met de fietsen
en Kevin ging even computeren. Gerjan en Marco kwamen er
later ook gezellig bij. Er is gegamed, gebiljart en lekker buiten
gespeeld.
Voor het avond eten had Marco borrito’s, sla en gebakken
aardappeltjes gemaakt en dat ging er goed in!!! Alles (behalve de sla) was op!!! Na het eten is er nog
even gespeeld en toen was het tijd om te gaan douchen. Na het douchen was het tijd voor een
toetje!! Vla met slagroom… lekker!!!
Er is nog wat gecomputerd, gekletst en tv gekeken, en zo was de avond snel weer om… tijd om lekker
te gaan slapen!! Morgen weer een gezellige dag voor de boeg 
Woensdag
Goede morgen!!!! Voor sommige was het erg vroeg vanmorgen omdat die naar school toe moesten.
Toen Julian en Kevin wakker werden waren Gerjan, Marco en Dave alweer had aan het leren op
school en was het weer erg rustig op de boerderij.
Mardoe heeft samen met Kevin en Julian rustig ontbeten en na het ontbijt kwam het monopoly spel
al op tafel. Na wat gekluns en gestuntel kwamen we er dan toch eindelijk achter hoe het
pinapparaatje werkte en konden we het spel echt gaan spelen.
Toen ook Ramona aankwam op de Malversweie vertrokken we met zijn 4tjes even naar het bos. De
jongens voorop en de dames volgden, volgens de jongens hoort dat ook zo haha!
Om half 1 kwamen Lorenzo, Ezra en Dave
binnen wandelen op de Malversweie. Ook de
naschoolse opvang sloot vandaag aan en zo
waren we vanmiddag met vijf gezellige
kinderen. Na de lunch vertrokken we naar het
bos, vanmorgen hebben Ramona en Mardoe
deze uitgezet. We maakten twee groepjes en
een groepje moest de letters met groene
stippen zoeken en het andere groepje de letters
met rode stippen zoeken. Al snel hadden beide
groepjes 7 letters gevonden en konden we zo
twee woorden maken. Ezra vond al snel ‘
Giraffe’ en Kevin, Julian en Dave vonden ‘ Olifant’ . Trots als een pauw volgden we onze dorst en trek
in iets lekkers en gingen we op de Malversweie onze magen vullen met snoepjes en drinken. Om 3
uur kwam Denise een potje bingo met ons spelen. Na drie keer bingo te hebben gehad, hebben we
Dave maar gewoon een snoepje moeten geven, anders was vandaag de hele bingo prijzenbak leeg

geweest. Helaas gingen om 5 uur Ezra en Lorenzo weer naar huis en bleven Julian, Kevin en Dave met
zijn drietjes over. Vanavond komt er ook niemand meer bij, dus hadden we bij het avondeten lekker
veel pannenkoeken voor onszelf. Met kaas, spek of allebei lieten we ze flink smaken.
In de koelkast stond vanavond enkel nog maar dubbelvla, dus dook Simone de ijskast in en haalde er
een volle bak met ijs uit in drie smaken. Chocolade, Vanille en Aardbeien. Met een toef slagroom
gleed dit moeiteloos bij ons allen door de keeltjes.
Na het toetje werd er door de mannen film gekeken en gingen Simone en Denise nog even verder
aan de Paas versiering. Vanavond mocht iedereen wat later naar bed, morgen ochtend doen we het
nog even rustig aan, maar morgenmiddag…..
Donderdag
Goedemorgen mannen. Nou, in eerste instantie natuurlijk weer Dave. Samen met Simone heeft hij
lekker ontbeten en daarna heeft Astrid hem naar school gebracht. Ondertussen rommelde er boven
ook al wat en om half 9 kwamen Kevin en Julian ook maar eens naar beneden voor een ontbijtje. Na
het ontbijt en de corvee gingen de mannen even muziek luisteren op de pc. Al snel kwam echter het
monopoly spel weer op tafel. Omdat Julian wel zin had in erwtensoep tussen de middag en een
beschuitje met muisjes zijn we nog even naar de C1000 gereden om hiervoor te zorgen. Toen Astrid
en Henk hoorden dat we dit op het menu hadden, besloten ze om ook lekker aan te schuiven en de
hele pan met soep ging op, lekker! Het monopolyspel hadden we maar even laten staan, want we
zaten nog hevig in de strijd.
Rond 2 uur gingen de mannen met Marjan mee
naar de Stelle. Kevin deed een rondje op het terrein
en Julian voerde de geiten en duiven. Toen ook het
zusje van Marjan, Eline, er was konden we naar
Zierikzee. Daar haalden we Dave maar ook Ezra op
en gingen we naar het zwembad bij Port Zélande.
Eenmaal binnen lagen we heel snel in het water!
Nadat ook Gerjan uit school was gehaald en afgezet
bij het zwembad, was de groep helemaal compleet!
De wildwaterbaan buiten werd uitgetest maar ook
de andere glijbanen. Dave en Julian daagden Eline
uit tijdens een glijbanenrace, wie had er eigenlijk gewonnen mannen? In het zwembad aten we
frietjes met een snackje, lekker hoor! Uiteraard was het gespetter na het eten nog niet klaar. Toen
het donker was gingen we ons pas aankleden. Na Ezra te hebben afgezet in Zierikzee kwamen we aan
op de Malversweie. De kleine mannen wisten niet hoe snel ze hun bed konden vinden, zij waren dan
ook snel vertrokken naar dromenland. Kevin en Gerjan luisterden nog een liedje maar gingen daarna
ook opzoek naar hun bed.
Vrijdag
Goedemorgen…….nou ja, alleen Gerjan, die moest vroeg naar school. Langzaam droop ook Julian uit
zijn bedje, en Dave moest wakker gemaakt worden, want die moest natuurlijk nog een dag naar
school! Nadat ook Dave naar school was, ontbeten ook Kevin en Julian, en werd de corvee gedaan.
Toen Marjan even iets aan het huishouden ging doen namen de mannen even hun momentje om iets
voor zichzelf te doen. Om tien uur namen we de bus naar Zierikzee naar de skatebaan. Dit was voor
Julian helemaal geweldig, en hij liet al zijn trucjes zien. Dit was live entertainment voor Kevin en

Marjan. Daarna gingen we de boodschappen doen voor
het weekend. De mannen lieten we even zien hoe sterk
ze waren, wat een hulpjes! Na alles in het magazijn te
hebben opgeruimd, aten we een lekker worstenbroodje.
Na de lunch was het nog heel even tijd om vrij te spelen.
En tja….toen was het al weer tijd om naar huis te gaan!
Bedankt voor een gezellige week!
Groetjes Marjan, Ramona, Denise, Mardoe, Simone,
Jakkoo en Astrid
klik hier voor de foto’s

