Week 16 19-21 april 2013
Vrijdag
Bij binnenkomst, iedereen was erg vroeg vanavond, knorden er al een
aantal magen. Dit kwam goed uit, want de bami van Nicole was al klaar
en ook de warme pastasalade die Simone gemaakt had kon zo
opgesmuld worden.
Na het eten deden de dames de corvee samen met Stefan. Wel eens
lekker, want de heren namen het ervan en gingen lekker even achter de
pc of op het grote scherm Minecraft spelen. Brandon creëerde een hele
mooie villa met water, boekenkasten en zelfs een soort tempel.
Om 19.00 vertrokken we met zijn allen naar de Stelle. Daar gingen
Brandon en Gerjan met de trekker aan de slag om de bak verder leeg te
maken. Stefan gaf vanaf de zijlijn aanwijzingen.
Bram ging Simone helpen met het longeren van Ego en mocht zelfs nog even proberen. Dit vond hij
prachtig en hij deed het geweldig!
Dave fietste lekker zijn rondje over het erf en Pascal
en Wesley gingen op kippenjacht. Natuurlijk had
Wesley er alweer snel een gevonden, maar dit keer
hoefde hij niet meer op de foto. ( we hebben
inmiddels al een stapeltje foto’s van Wesley met kip
 ).
De groep ging terug naar de Malversweie en Simone
ging met Brandon en Gerjan nog even de paarden van
Daniëlle op stal zetten. Brandon en Gerjan vonden
dat er nog wel even tijd was om nog wat op te ruimen
op de Stelle en Gerjan heeft Brandon nog een
spoedcursus tractor rijden gegeven. Dan is er ineens
niets meer te merken van de adhd bij de jongens
hoor, bloedje serieus!
Terug op de boerderij was het al heel stil. Brandon en
Gerjan speelden nog even samen en spelletje en
dimden de lichten toen het ook voor hun tijd was om
te gaan slapen.
Zaterdag
Echt uitslapen zat er vandaag niet in. De zon scheen al vroeg heel fel door
de boerderij. Stefan en Pascal bleven wel iets langer liggen, maar om
half 10 hadden we iedereen we door de keuken zien komen om even te
eten.

Na het ontbijt en de corvee ging de groep naar de Stelle en
Brandon en Gerjan bleven lekker even op de Malversweie.
Linda en Simone moesten nog even een collectebus
wegbrengen en Bram heeft ons daar prima mee geholpen.
Toen de groep net op de Stelle was, kwam ook Jeff aanrijden
met Brandon en Gerjan. Brandon en Gerjan gingen toch maar
even helpen met het wisselen van de winterbanden.
Bram hielp Nicole met het verzorgen van de paarden, al was
Nicole wel een beetje overbodig. Bram kan dat prima!
Pascal en Wesley hielpen met het droogvoer en de groenten.
Ook heeft Wesley nog de krekels gevoerd aan de baardagamen,
wat nog een hele opgave was, aangezien die gekke krekels
steeds wegsprongen en Wesley dan weer over de grond moest
kruipen om ze te vangen. ( Dit was wel leuk om te zien voor de
andere haha )Inmiddels was de tafel gedekt en zo konden we gelijk
aanschuiven, de buikjes werden weer flink gevuld met boterhammen. Zoals altijd werd de
middagplanning besproken en al vrij snel was het duidelijk. Er mocht nog heel even gecomputerd
worden en daarna gingen Bram en Gerjan samen met Joyce naar de Stelle om op de trekker te
werken, zij zijn bijna een hele middag daar lekker bezig geweest!
Op de Malversweie was het ook al één en al gezelligheid.
Er werd buiten gespeeld en zodra de activiteit binnen
klaar stond duurde het ook niet lang voordat iedereen
aan tafel zat. Er werden namelijk koekjes gebakken.
Er kwam een jongetje kijken voor kennismaking en
ook hij schoof aan en deed gezellig mee. Pascal gaf
hem daarna een rondleiding. Na nog wat te hebben
gedronken met zijn allen gingen we nog even lekker naar
het
bos. Dave was ondertussen terug
van een visuitje en samen met Brandon
ging hij
op de fiets. Na onze boswandeling besloot Marjan dat we prima
konden gaan lopen, maar pfff wat stond er een wind. Jacomijn
kwam ze ophalen maar ze hadden toch al de helft gelopen,
trots jongens! Beloning was dan ook een heerlijke maaltijd
(die ze uiteraard ook hadden gekregen als ze niet hadden
gelopen  ) bestaande uit kippenpootjes (altijd een succes)
erwtjes en gebakken aardappeltjes en salade.

Gerjan, Brandon en Dave hadden het plan gevat om te gaan
vissen, dus werd er snel boterhammen gesmeerd en een
kippenpoot ingepakt, nadat de rest klaar was met eten bracht
Jacomijn de mannen naar de kreek , compleet met
visuitrusting!

Bram ging samen met Joyce de paarden op De Stelle nog verzorgen, deze moesten gelongeerd
worden en gevoerd worden, nadat ze nog even hadden gewerkt mochten ze lekker op stal.
Pascal, Wesley en Stefan bleven op de Malversweie om de gebakken koekjes van de middag lekker te
versieren, natuurlijk moest er ook wel even geproefd worden of ze wel lekker waren!
Gelukkig waren ze goedgekeurd……
Joyce en Bram waren inmiddels ook weer terug en om 9 uur hebben we de vissers weer opgehaald,
helaas wilden ze niet bijten, maar het was wel erg gezellig geweest.
Een hele gezellige avond , waarbij er voor iedereen wel wat leuks te doen was, uiteindelijk lag ook
iedereen voldaan op bed!
Zondag
Er werd besloten massaal uit te slapen, zo leekt het
wel. De bedjes lagen vast nog veel te lekker. Om negen
uur zaten we uiteindelijk aan het ontbijt met een
gekookt eitje er bij. Na de corvee werden de kamers
opgeruimd en toen gingen we naar de Stelle. Daar
werden de dieren gevoerd en de paarden verzorgd. Het
was op den duur zulk lekker weer dat Bram zelfs in
zwembroek liep! Van het zonnetje werd iedereen zo
mogelijk nog vrolijker. Marieke was ‘achtergebleven’
met Brandon en Gerjan en die laatste had spontaan
besloten eens lekker in de tuin te gaan werken. Zelfs de
nieuwe bloembollen werden er bij gepakt. Super
bedankt, het is zo gelijk weer een veel beter zich 
Marieke dook ondertussen de keuken in waarbij
Jacomijn zich later toevoegde om heerlijke
wentelteefjes te bakken (ruikt altijd zo lekker in de
stichting). Ook dit liet iedereen zich heerlijk smaken!
De middag werd ingedeeld met knutselen, verder
versieren van de koekjes en er werd ook nog wat gevist!
Een vol programma dus.
Iedereen bedankt voor een TOP weekend, het was erg
gezellig met jullie!
Groetjes Marjan, Simone, Jacomijn, Nicole, Joyce, Linda en Marieke
Er zijn weer veel leuke foto’s gemaakt, klik hier voor de foto’s!

