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Malversweie

Vrijdag.
11 kinderen, een bezoek aan de boerderij én een uitje naar de Efteling!
Dat móet wel een gezellig weekend worden. Toen alle kids binnen waren
en de tafel gedekt namen we plaats om lekker te smullen van die heerlijke
preischotel van Mardoe. Dit is altijd een succes en vandaag was het zo
een succes, dat we eigenlijk een beetje te weinig hadden! ( Dit maken we
morgen goed met de gourmet dames en heren  ).
Na het eten en het wachten op Marjan, die een bijna ongelukje had met
haar auto, vertrokken we met schaatsen, handschoenen en vooral dikke
kleding naar de ijsbaan van Ouwerkerk. Schaatsen aan, voor degene die
schaatsen hadden ( anders was er ook nog de slee ), en gaan met die
banaan. Helaas ging om 20.00u de schaatsbaan al dicht, maar daarvoor
in de plaats kregen we een prachtig schouwspel van de Brandweer, die
de ijsbaan ging opspuiten met water. Met open monden hebben onze
mannen staan kijken.
Toen we terug waren op de MW, werd er nog wat gedronken, iets lekkers
gesmuld en tv gekeken of een spelletje op de X-box gespeeld. Om half 10
lagen de meesten al lekker in bed, met het vooruitzicht dat ze morgen toch
echt niet uit kunnen slapen, leek dit de meesten wel een goed plan!
Zaterdag.
Zo, na een voor de kinderen rustige nacht, was het dan eindelijk zover.
Zenuwachtig gingen we met zijn allen aan tafel, maar al snel waren die
zenuwen over, want er werd druk overlegd wie met wie zou gaan lopen en
vooral in welke attractie we eerst gingen en welke attractie we vooral niet
over mochten slaan.
Na een wat onstuimige busrit ( een rode bus die eerst steeds zelf afremde,
huh?! ) kwamen we aan op een akelig vol parkeerterrein van de Efteling.
Ojee, dat wordt lang wachten! Maar nee hoor, Astrid had voordat we vertrokken nog een prachtige brief voor ons,
waarmee we tickets konden halen voor de achteruitingang bij veel attracties. Aangezien we drie van die kaarten
kregen, moesten wel de groepen even herindeelt worden. Dus vertrokken Gerjan, X, Brandon en Ivar met zijn
vieren, daarna Talitha, X, Fleur en Romy. Bram, Kevin en Marco bleven bij Marjan en Simone, zodat Marjan en
Simone niet alleen door het park hoefden.
Elke groep ging zijn eigen weg en begon bij een andere
attractie, het groepje van Marjan, Simone, Marco, Bram en
Kevin begonnen bij de Fata Morgana, het blijft mooi. We
hadden zelfs nog een echt aapje in de boot 
Gerjan, Brandon, X en Ivar begonnen bij de bobslee baan,
volgens ons hebben ze die vandaag wel meerdere keren
gehad.
De meiden waren al weg voordat Marjan en Simone “veel
plezier”konden zeggen haha. Keurig netjes en op tijd belde
iedereen naar Marjan en Simone als de medicatie ingenomen
moest worden, wij zijn erg trots op jullie!

Bij de vogelrock aangekomen kwamen de meiden ietwat misselijk de uitgang
door. Het leverde echter nog wel een erg leuke foto op. Kevin en Bram
besloten om hierna even gebruik te maken van de stoomtrein en Marjan,
Simone en Marco brachten een bezoekje aan het sprookjesbos. Nou, wat we
dáár gezien hebben! Het waren niet zozeer de sprookjes waar we van onder
de indruk waren, maar meer ons eigen spiegelbeeld waar we aardig om
moesten lachen haha!
In de Efteling heb je overal van die leuke unox-kraampjes, waar je van die
leuke unox-mutsen kunt krijgen ( of ging het ons toch om die lekkere broodjes
unox?! ). Al een hele morgen liep Marjan steeds te watertanden als we voorbij
zo een kraam kwamen. Astrid verloste ons gelukkig met de woorden:
“Ja hoor, doe maar lekker, als je ook maar van die leuke unox-mutsen
scoort”. Op zoek naar het eerste de beste unox-kraampje, maar zo gaat
het altijd, nu konden we er geen vinden!
Toen we eindelijk het verlossend woord “UNOX” zagen op een kraam,
waren al snel de kids opgetrommeld. Alleen konden niet alle groepjes
het even snel vinden hè Gerjan, X, Brandon en Ivar?????
Na een heerlijk broodje gingen we nog even een half uurtje onze eigen
weg. We bezochten met een bijna complete groep nog de
“Pandadroom” en daarna gingen de echte waaghalzen nog even in de
bobsleebaan. Om 4 uur ( en ja, Marjan en Simone waren te laat ),
spraken we af bij de ingang. Voordat we daar aankwamen, fietsten er ineens ZES/6 kabouters op EEN/1 fiets
voorbij. En dan speelden ze ook nog allemaal op een instrument!! Zo, als daar onze monden niet van open
vielen, dan weet ik het niet meer.
Terug aangekomen bij de ingang liepen we nog even door het winkeltje en vertrokken we, na een bezoek aan het
toilet, weer terug naar de MW.
Toen de groep moe maar blij terug kwamen op de Malversweie stonden Mardoe en Jakkoo al op de groep te
wachten. De tafels waren al gedekt en er stond een hoop op. Het gourmetten was erg gezellig. Jakkoo zat met de
meiden aan de (halve) ronde tafel en Mardoe zat met de mannen in de keuken. En er is een hoop opgegaan!!
Na het eten was het tijd voor de corvee…. Dat was ook een hele klus!!!! Na dat alles was het tijd om te gaan
douchen en daarna lekker een toetje eten. Er is beneden lekker tv gekeken en op de x-box gespeeld en boven is
er een spannende film gekeken. En na zo’n drukke dag was iedereen flink moe!!! Allemaal lekker op tijd naar
hun bedje toe 

Zondag.
Goede morgen!!!! Na een goede nachtrust was iedereen weer lekker opgeladen voor de
nieuwe dag. Na het ontbijt is er een groepje naar de Stelle gegaan om daar de dieren te
voeren. De rest van de groep bleef op de Malversweie. Achterin de rode bus lagen echter
ook de schaatsen, want misschien hielpen we wel zo goed dat Simone nog even met ons
naar de schaatsbaan reed en ja hoor! Ook Dave stapte op de Stelle nog even in, gezellig!
Op de schaatsbaan aangekomen, was het ineens flink aan
het sneeuwen geslagen en moest er met alle mankracht
geholpen worden om de baan sneeuwvrij te maken. Marco
en Dave konden zich hier prima in vinden en hebben
uitstekend geholpen. Talitha paste ( met handschoenen in de
punten van de schaatsen ) de schaatsen van Simone en
maakte ook nog een rondje over het ijs.
Terug aangekomen op de Malversweie had Mardoe heerlijke
hapjes gemaakt. Er was nog het een en ander over van de
gourmet en dus hadden we hamburgers, frikandellen, shoarma, kip, spek en
knakworsten bij de lunch, smullen! Na de lunch vertrokken er een hoop mannen
naar buiten voor een sneeuwballen gevecht, maar al snel werd binnen de rust
opgezocht met een filmpje of een spelletje op de DS. Al veel te snel was het weer 3
uur en kwamen de ouders ons alweer halen.
Bedankt allemaal voor een gezellig weekend!
Groetjes Simone, Marjan, Mardoe, Denise, Jakkoo en Astrid.
Klik hier voor de foto’s

