Weekverslag 16 t/m 20 juli
Ook deze week begon net als de vorige op de zondagavond! Gerjan, Brandon en Marco waren er al.
Deze jongens logeren deze vakantie erg veel op de boerderij dus stond er voor vanavond wat
speciaals op het programma. Samen met Marjan gingen ze
eerst naar de Mac Donalds om daarna naar de bioscoop
te gaan. Het werd de nieuwe Amazing Spiderman film,
in 3d!! Na een geslaagde avond werd het nog laat op
de boerderij……
Maandag
Dit betekende voor Marco en Gerjan niet dat ze
langer bleven liggen. Na snel te hebben ontbeten
werden ze opgehaald door Simone om te gaan werken
op de Stelle. Brandon draaide zich nog even om en kwam
pas
heerlijk om half 11 zijn bed uit rollen. Ondertussen had Marjan
de boodschappen gedaan en bij terug komst zat Joep al gezellig aan tafel. En binnen een half uur
waren ook Nicole en Anrik aangewaaid! De dag begon met een zonnetje, maar helaas werd de rest
van de ochtend nogal regenachtig. Er werd dan ook wat bijgeklets binnen, gecomputerd en Nicole
hielp Marjan in de keuken. Toen ook Jim was aangekomen konden we aan tafel schuiven. Heerlijke
verse bammetjes, knakworsten en pannenkoeken!
Na de lunch zijn er een aantal jongens op de fiets gestapt en naar het bos gegaan. Anrik en Nicole
zijn met Denise mee gegaan naar de Albert Heijn om nog een
boodschapje te doen. Mardoe had toen even tijd om lekker de nasi alvast
klaar te maken. De rest van de middag was het vooral gezellig binnen
spelen. Het was enorm slecht weer dus iedereen moest even iets anders
verzinnen. Er is een filmpje gekeken, er is binnen een nerfgun gevecht
geweest, en is tv gekeken, er is een spelletje gespeeld en Jim, Joep en
Brandon hadden het binnen zitten na een poosje wel gezien en zijn op de
trampoline gegaan…. De jongens waren tot hun onderbroek
doorweekt!!!! Maar ze hadden Super veel lol!!!!! Toen ze binnen kwamen even snel gedoucht en
toen konden ze er weer tegenaan.
Op het menu stond nasi op, met satéstokjes, satesaus en kroepoek!! Dit smaakte goed!
Na het avond eten en de corvee zijn we nog even gaan uitwaaien in het bos. Dit heeft iedereen goed
gedaan en toen we terug kwamen op de boerderij ging iedereen heerlijk in de ruststand! En zo was
de avond weer voorbij! Iedereen lekker op tijd naar bed, morgen weer een dag!
Dinsdag
Goede morgen!!!! Na een stormachtige nacht werd
iedereen lekker rustig wakker. We hebben gezellig met
elkaar ontbeten en iedereen heeft toen wat voor zich
zelf gedaan. Nicole is lekker in haar boek gaan lezen.
Anrik, Jim en Joep hebben weer een leuk nerfgun
gevecht gehouden binnen.

Stefan mocht vandaag mee
op de vrachtwagen en die is
naar de Stelle gegaan om
vanaf daar te vertrekken
naar Kapelle. Om half 10
kwam ook Brandon zijn bed
uitgerold en toen was de
groep compleet! We hebben
iedereen goed aangekleed
en zijn toen vertrokken naar
Haamstede om daar naar het bunkerbos te gaan. Toen we daar aankwamen gingen we direct naar de
bunkers! De jongens gingen verstoppertje doen en dat is daar in al die gangen en gaten een flinke
uitdaging. Wat een doolhof! Gelukkig hebben we iedereen weer terug gevonden voordat we terug
gingen naar de boerderij.
Na de late lunch hadden we een vol middag programma met leuke activiteiten! Nicole en Joep
gingen met Marjan de stad in om boodschapjes te doen en waterballonnen te halen. Bij terug komst
waren de anderen al begonnen met de waterpistolen maar met de ballonnen erbij werd het een
heus watergevecht! Na dit gevecht wilden ze meer water dus zijn we in de bus gesprongen om naar
het strand te gaan. Lekker zwemmen, ook al was het totaal niet warm! Terug op de boerderij ook nog
even stoeien in en rond het zwembad! Voor dat we gingen eten werd er nog even vrij gespeeld, op
de nieuwe skelters gereden. Jakkoo en een paar mannen gingen nog even snel naar de boer Bram
Nico om voorbereidingen te treffen voor morgen.

Toen zij terugwaren hebben we preischotel
gegeten. De meesten vonden het erg lekker en er
werd door sommigen zelfs 2 x opgeschept! Na het
eten zijn Stefan, Dave en A. nog gaan skelteren en
zij zaten al helemaal in hun rol van beroepen
uitbeelden want zij speelden brandweerman en
commandant.
Brandon en
Jim zijn nog
gaan
zwemmen in
het zwembad van Astrid.
Toen iedereen weer compleet was zijn we met zijn allen het
beroepenspel gaan spelen.
Dit betekende dat er 2 groepjes waren ingedeeld welke om
de beurt een lootje moest trekken met een beroep hierop
geschreven.
Het groepje wat het eerst de 10 punten zou bereiken zou
winnen.

n het begin schroomden de meesten een beetje maar op
den duur ging het vanzelf
en hebben we schitterende uitvoeringen gezien!
Na het beroepenspel is Jim nog een lekkere cake gaan
bakken voor de groep.
De film Cinderella Story werd aangezet en met de gehele
groep zaten we in de woonkamer, wat erg gezellig was! Met
wat chipjes en lekker drinken op tafel was de avond zo
voorbij. Veel waren moe dus gingen extra vroeg. Morgen
weer een leuke dag te gaan, dus die energie hebben we
allemaal hard nodig! (ADHD of niet haha)
Woensdag
Met zijn allen op tijd het bed uit want vandaag hebben we
een uitje naar de boerderij van Bram-Nico op de agenda
staan! Met z’n allen aan de ontbijttafel waar je nog kon
kiezen uit een gekookt eitje en/of cornflakes met vla/melk i.p.v. brood. Nadat iedereen zijn buikje
een beetje gevuld had begon Ramona met het uitleggen van de
activiteit voor die dag. We waren van plan om op de fiets te gaan
maar door de vele wind en kou was dit helaas niet haalbaar. Dan
maar met de bus.. wat sommigen natuurlijk absoluut niet erg
vonden 
Het lijkt natuurlijk ook net herfst sommige dagen hier in
Nederland i.p.v. hartje zomer..
Aangekomen op de boerderij heeft Jakkoo een rondleiding
verzorgd, we kregen hier van alles te zien aan
landbouwmechanisme. Grote tractoren, een combijn, een
aardappelrooi-apparaat etc. Stefan en A. keken hun ogen uit
en natuurlijk mochten de kinderen die dit wilden ook even
plaatsnemen in de landbouwvoertuigen.
Na de rondleiding zijn we op weg naar De Stelle gegaan voor
de lunch. We kregen hier een mosselmaaltijd aangeboden door de firma Bout uit
Bruinisse. Een van de nieuwe heren van de dagbesteding heeft een restaurant en die heeft ze voor
ons gekookt! Niet alle kinderen waren dol op mosselen maar Brandon en Joep hebben er heerlijk van
gegeten.
De kinderen die geen mosselen lustten hebben brood gegeten
welke ze ’s-ochtends al zelf gesmeerd hadden tijdens het ontbijt.
Na de lunch zijn we weer op weg naar de watergang gegaan, deze
bevind zich achter de boerderij van Bram-Niko. We hadden onze
kano’s meegenomen en Dave, Joep en Brandon gingen met de
kano te water (met behulp van Jakkoo). Dit ging erg goed, aan
Brandon konden we wel zien dat hij dit eerder gedaan had! Maar
ook Dave en Joep kregen aardig beweging in de kano. Hierop

hebben de jongens nog gezwommen daar en vervolgens zijn we begonnen met het spel:
Spijkerbroekhangen.
De spijkerbroeken hingen aan een balk boven het water . Degene welke het langst kon blijven
hangen (1 tegen 1) zou gewonnen hebben. De 1e ronde was meer een oefenronde want sommigen
vonden het toch een beetje eng. Nadat ze hun
rondje geoefend hadden kwam het competitie
gevoel naar boven. Uiteindelijk heeft Brandon
gewonnen, hij bleef 29 seconden hangen!!
Terug op de boerderij hebben de kinderen welke
gezwommen hebben even lekker gedouchet en
hierna zijn zij iets voor zichzelf gaan doen. Nicole
had de lege mosselschelpen mee naar de
boerderij genomen en heeft deze gewassen en in
een sopje gezet. Zo zijn er weer een paar
anderen gaan spelen met de guns van Jim en
weer een paar anderen lekker gaan skelteren tot
aan het eten. Op het menu stond vanavond
aardappelen, bloemkool en een hamburger. Ramona
heeft heerlijke kaassausgemaakt en na de mosselen van vanmiddag schepte Joep vanavond ook nog
eens twee keer op, waarschijnlijk omdat de saus zo lekker was  Na het eten trokken een paar
bikkels hun zwembroeken aan en stapten we met zijn allen ( en twee pakken koekjes ) in de rode bus
en reden we naar het strand. Toen we op de dijk stonden werden we letterlijk van de dijk geblazen,
maar Brandon, Dave en Joep namen toch echt een duik tussen de golven. DE rest van de groep zocht,
samen met de koekjes, beschutting achter de duin. Ach, met een koekje erbij vermaakten we ons wel
haha!
Terug aangekomen op de Malversweie, namen de drie duikers een warme douche, maar al snel
verdwenen er een hoop kids naar bed. Enkel Jim en Nicole haalden de 22.00 en ook zij ging om half
11 hun bedje in.
Donderdag
Nadat iedereen uitgeslapen had, waarbij de eerste pas om kwart voor 9 zijn slaapkoppie liet zien,
werd er in etappes ontbeten. Na het ontbijt werd er weer flink buiten gespeeld op de skelters en
binnen troffen Simone en Marjan alvast wat voorbereidingen voor het uitje van vanmiddag. Marjan
en Nicole gingen samen alvast de boodschappen doen voor het weekend, want er moesten toch nog
dingen gehaald worden, zoals extra melk en brood voor deze week.
Om vanmiddag op tijd bij het uitje te zijn, moesten we vandaag vroeg lunchen en dus zaten we om
kwart voor 12 al aan tafel. Na de lunch en de supersnelle corvee vertrokken we in de rode bus om
eerst op de Stelle Carola en Stefan op te halen, waarna we naar Zierikzee reden om daar Mardoe op
te halen. Precies op tijd kwamen we aan in Goes, waar we
met de reeds gekochte kaartjes snel door konden naar de
activiteit. Eenmaal aangekomen in Goes, sprongen we uit de
bus, pakten we onze tassen en gingen we naar binnen.
Simone ging even langs de kassa om de kaartjes in te leveren
en de muntjes voor het avondeten op te halen.

We moesten nog even 5 minuutjes wacht, maar toen kwam onze
kliminstructrice Maresha ons halen. We mochten meelopen. Er was een
gymzaal omgetoverd tot een apekooi-klim-en-klauter zaal en de kinderen
mochten eerst hun klim- en slingerkunsten laten zien aan de touwen en
wandrekken. Als echte apen gingen de boys en Nicole er doorheen.
Toen het eerste groepje uitleg gehad had, mochten wij aanschuiven.
Maresha legde alles duidelijk uit en Joep mocht proefkonijn zijn. Al snel
mochten we beginnen en Brandon, onze vent zonder angsten, was als
eerste boven!
Al snel kwam daar echter Anrik achteraan, tot het bovenste puntje klom
hij! Ook Stefan, Carola en Joep waagden nog een poging. Joep haalde ook
1 keer de bovenste greep. Nicole was ook aan
het zekeren en heeft Anrik tot de top gebracht.
Jim was onze cameraman, waardoor we hele
stoere foto's hebben!
Na ons klimavontuur vertrokken we naar een zaaltje verder om ons om te
kleden en een duik in het zwembad te nemen. Al voordat we überhaupt
een plekje hadden waren de eersten al nat. Er moest natuurlijk afgekoeld
worden van dat harde werken op de klimwand. Mardoe en Simone
deelden nog een koekje en wat drinken uit, maar veel tijd hadden de
kinderen niet.

Om 6 uur gingen we lekker eten. Voor iedereen een bord friet met een
lekker snackie erbij en een beker limonade!! Lekkerrrr!!! Na het eten kon
er nog even gezwommen worden!! Toen was het tijd om te gaan douchen
en aan te kleden. En zo ging iedereen tevreden, moe en vol met rimpels in de bus terug naar de
boerderij.
Rond 20.00 waren we terug op de boerderij en hebben we nog lekkere vla gegeten. Als jullie denken
dat we toen wel uitgeput op de bank zouden ploffen, hebben jullie het mis. De skelters en grote
steppen waren ‘helemaal in’ en tot 21.50 zijn we nog naar buiten geweest.
Vrijdag
Dat het gisteren een inspannende dag is geweest mag blijken uit
het feit dat bij het afronden van dit verslag om half 9 iedereen
nog slaapt.
We hebben een heel leuke week gehad, dat blijkt ook wel uit het
feit dat sommige kinderen het weekend er extra ‘erbij’ blijven.
Tot volgende keer weer!

Groetjes Simone en Marjan, Mardoe en Ramona en Denise en
Jakkoo en Astrid voor de foto’s klik je hier

