Weekendverslag 12/04/2013 – 14/04/2013
Tussen 5 en 6 kwam iedereen binnen en om 6uur gingen we lekker aan tafel voor een bord macaroni.
Er waren 3 keuzes; gewone macaroni, macaroni ovenschotel en speciale Sonja Bakker macaroni met
kalkoen van Simone. Nadat de taakjes waren gedaan gingen we de paarden binnen zetten en Marco
en Dave mochten terugfietsen vanaf de Stelle. Er werd buiten nog lekker lang gefietst, lekker door de
modder crossen. Gerjan heeft nog wat maai-/snoeiwerk gedaan in de tuin, altijd handig iemand die
de opleiding Groen doet! Ook binnen werd het boerderijleven voortgezet door het spel
Farmsimulator op het smartboard te spelen. Damian zorgde voor een goede sfeer met zijn muziek en
Kimberly lag lekker op de bank een talentenshow te kijken. ALlmet al een lekker relaxte vrijdagavond.
Zaterdag
Vanmorgen was het pas 08.00uur voordat de eersten, Dave en Marco, wakker waren. Ze waren wel
gelijk goed wakker, want om 08.30 zaten zij al op de fiets. We waren dan vanmorgen ook al lekker
vroeg op de Stelle om de dieren te voeren. Kimberly heeft lekker geholpen, waardoor we in no-time
klaar waren. Teruggekomen op de Malversweie kwam ook Julian na zijn potje voetbal op de groep en
werd er lekker even vrij gespeeld. Om 12.00 was de lunchtafel gedekt en werd er nog even
nagekletst aan tafel.
Om 1 uur was het wisseling van wacht  Simone en Marieke gingen naar huis en maakten plaats
voor Jacomijn, Joyce en Marjan. Er waren verschillende plannen voor de middag en het was dan ook
een groot voordeel dat er lekker veel begeleiders waren. Marjan en Joyce namen Marco, Julian,
Kimberly en Dave mee naar Burgh-Haamstede waar het Roterijdag was, verschillende bedrijven op
het industrieterrein hielden open dag en waren er verschillende dingen te doen. De jongens had al
iets gezien in de lucht en dat stond op nummer 1 van de activiteiten. Binnen nog geen enkele
minuten hadden ze al een tuigje om en werden ze zo’n 24 meter(!!) de lucht in getakeld met een
kraan. Daarna werden er nog potjes versierd en kregen we er een plantje in. Er werd ook nog
spijkerbroek gehangen, zo lang mogelijk op een op hol geslagen stier gezeten, kaarsen versieren,
lekkere bolussen eten en een prachtig vogelhuisje gemaakt.

Jacomijn bleef op de Malversweie met Damian en Gerjan en daar werd lekker gechillt en van het
zonnetje genoten. Rond vier uur kwam de groep weer bij één en werd er een kampvuur gemaakt om
zo alle takken te verbranden die gesnoeid waren.
Iedereen was lekker buiten bezig en om 18:00 was het tijd om lekker te gaan eten. Gebakken
aardappelen met frikadellen en een kroket en doperwten. Nadat iedereen zijn buik vol had gingen
we nog even naar buiten om verder het vuur weer aan te steken, Damian en Kimberly bleven binnen
om even lekker naar muziek te luisteren. Marco heeft lekker op zijn fiets rondjes gefietst.
Om half 8 was het de beurt aan Dave en Julian om te gaan douchen, toen ze klaar waren hebben we
huisjes gevouwen van papier, deze kon je op een plattegrond zetten en waren meegenomen door
Gerjan voor de groep. Toen we allemaal een chipje en een drankje hadden gedaan ging Julian naar
bed, de muziek ging uit en samen Kimberly heeft de leiding het vuur uit gemaakt met emmers water.
Nog even kletsen met zijn allen en om tien uur was het tijd om lekker te gaan slapen!

Zondag
Marco en Julian waren als eerste wakker en na netjes hun bed afgehaald te hebben ging Marco
buiten alvast een rondje fietsen en Julian ging met zijn zelf gevouwen huisjes spelen. Na een ontbijtje
was het tijd om de dieren te voeren en de paarden buiten te zetten. Iedereen verwachtte 20graden
met volle zon, maar helaas de weerman had het mis en regen met een grauwe lucht is wat we zagen
toen we opstonden. In de middag staat er een grote verrassing te wachten voor jarige
Stefan……..Spannend!
Bedankt voor de gezelligheid dame en heren!
Marjan, Jacomijn, Simone, Nicole, Marieke, Joyce en Linda.
Klik hier voor de foto’s

