Weekendverslag 6-8dec
Vrijdag avond
Dit weekend zijn we begonnen met een lekkere
maaltijd. Er stond rijst met wok groenten in
zoetzure saus op het menu. Lekker! Toen de
pannen op tafel stonden klaagden ze zelfs dat het
te weinig was! Maar… ze hebben hun buikjes
helemaal vol gegeten. Alles was op!
Na het eten hadden ze computer tijd. Toen dat
klaar was zijn Gerjan, Marieke en Claudia een bord
spel gaan doen. Wesley en Nicole waren de toeschouwers.
Na een tijdje waren ze het beu, en zijn ze gaan brainstormen wat ze nu gingen doen. Ze
wisten het niet goed. Claudia kwam met het spel monopoly aan en dat hebben ze gespeeld
tot dat het bed tijd was. En wat was het leuk. Gerjan en Wesley samen als team tegen
Claudia. Op een gegeven moment hadden de twee heren het zo goed voor elkaar, dat ze
ontzettend veel geld hadden! En uit eindelijk hadden ze ook gewonnen… Toen was het
alweer 10 uur, dus konden ze met een overwinningsgevoel lekker gaan slapen… Weltrusten!

Zaterdag
We besloten om wat later te ontbijten vandaag omdat we
maar met z’n viertjes waren. Om 9 uur zat iedereen fris en
fruitig aan het ontbijt. Na de corvee werd er nog wat
‘gechilld’ en daarna gingen we met z’n allen naar de C1000
om groente te halen. Op de Stelle werd er door iedereen
hard gewerkt, Dieren werden gevoerd, stallen werden
uitgemest en zelfs de mestkar werd geleegd. We stonden
tot onze enkels in de modder maar dat mocht de pret niet
drukken! Toen we eindelijk klaar waren was het al bijna 1
uur. Van al dat harde werk kregen we honger maar gelukkig
wachtte Celine ons op met heerlijke tosti’s hmm. Dat had
iedereen wel verdient! Daarna hebben we een spelletje gespeeld op de XBOX. Cupcakes
bakken stond toen op het programma. Gerjan kon echter niet wachten met er eentje
proeven toen ze uit de oven kwamen. Helaas het cakeje viel helemaal uit elkaar omdat hij
nog warm was. Daarna werd er revanche genomen op gisteravond met monopolie. De team
waren Celine en Nicole, Wesley en Gerjan en Danny in zijn eentje. Iedereen startte goed,
maar na een tijdje begonnen Nicole en Celine al blut te raken omdat er allemaal hotels
stonden. Gerjan en Wesley gingen wel erg goed en uiteindelijk stond het hele bord vol met
hotel van deze sterspelers.

Na een korte pauze werd het spel vervolgt zonder
Celine. Nicole begon steeds verder te zakken in de
financiële crisis, terwijl ook Danny het slachtoffer
werd van de koopwoede van Gerjan en Wesley.
Uiteindelijk werd het spel dus ook gewonnen door
Gerjan en Wesley. Nog geen vijf minuten later
begonnen we aan het eten, SHOARMA!!! Volgens
authentiek recept van Marjan. Iedereen heeft lekker
gegeten, om vervolgens weer terug te komen op de
bordspellen. Gerjan en Nicole haakten hier bij af, en
zo werd er door Danny, Marjan en Wesley onderling
een potje Levensweg gespeeld. Dit spelletje is helaas
niet afgemaakt omdat het inmiddels 8 uur was
geworden en de serie Verliefd op Ibiza begon. Gerjan
en Nicole sloten zich hierbij weer aan, zodat we met
zijn allen een aflevering van de serie hebben gekeken. Hierna was het lekker bedtijd.
Zondag
Het ultieme zondaggevoel heerste ten top deze dag. Er werd uitgeslapen en ontbeten met
eieren. Langzaamaan moest er toch wat gedaan worden. Er werden nog kleine boodschapjes
bij de Albert Heijn in Zierikzee gehaald en zo gingen we door naar de Stelle. Gerjan en
Wesley zorgden voor het eten van de dieren en het hooi en Nicole en Marjan verzorgden de
paarden. Pas om half twee waren we klaar, het uitslapen heeft zo zijn voor en nadelen. Joyce
wachtte de groep met overheerlijke wentelteefjes. De middag werd ingevuld met spelletjes
en dus voor de rest lekker lui zijn. Mag ook wel eens. Nicole en Marjan overigens, stapten op
de paarden om zo lekker nog een frisse neus te halen. Rond vieren werd Wesley opgehaald
en werd het weekend afgesloten.

Nicole, Gerjan en Wesley bedankt voor een gezellig weekend! Lieve groetjes Claudia, Celine,
Marieke, Marjan, Danny en Joyce.

