Weekendverslag week 8 22 t/m 24 februari
Vrijdag
Stefan en Gerjan werden al rond kwart over 3 door opa op de boerderij gebracht. De rest
van de kinderen kwamen rond 5 uur binnen druppelen, Jorn was iets later. Nadat iedereen
binnen was en de ouders weg waren hebben we lekker gebakken aardappelen, cordon bleu
en erwtjes, peetjes en broccoli gegeten. Toen we bijna klaar waren met eten kwam Jorn
binnen. Hij moest ook nog eten, dus Simone heeft lekker een broodje en een eitje voor hem
gebakken. Hij heeft dit lekker op gesmikkeld. Daarna heeft Jorn keurig geholpen met de
afwas samen met Nicole. Na het toetje gingen Gerjan, Stefan en Bram met Simone naar de
Stelle om alvast wat takken op te gaan ruimen. Daar eenmaal aangekomen vertelde Rob dat
er voor zaterdag een heftruck is geregeld om de takken op te ruimen. Dus toen zijn ze maar
weer terug gekomen. Jorn zat lekker op de bank gtst te kijken. En de rest van de jongens
wilden het “complimentenspel” doen. Gerjan, Stefan en Jorn hadden dit donderdagavond
ook al gedaan. Het was de bedoeling dat je een kaartje pakte met een compliment erop en
dat je dit compliment aan iemand gaf bij wie jij het vond passen. Dit was erg leuk. Er
kwamen complimenten voorbij zoals enthousiast, betrouwbaar en eerlijk. Na dit spel hebben
we lekker chipjes gegeten en wat gedronken. Het was een gezellige avond!
Zaterdag
Vanmorgen was iedereen er lekker op tijd uit. Om kwart voor 9 hadden we al ontbeten.
Daarna was het voor de mannen even lekker op de pc of xbox en om 10 uur was het tijd om
naar de Stelle te gaan. Tassen met broodjes, knakworsten, drinken en lekkers gingen mee.
Gerjan ging gelijk aan het werk op de tractor. Volgende week krijgen we op de Stelle twee
rijpony’s en daarvoor moeten de nodige voorbereidingen getroffen worden. De bak om in te
rijden moet weer leeg en opgebouwd en ook moeten er tijdelijke stalletjes gemaakt worden.
Vandaag was ook Johan weer aanwezig met zijn grote tractor en versnipperaar. Stefan ging
hem gelijk helpen. Jorn en Nick voerden eerst met Simone en Nicole de dieren en sloten
toen ook aan bij de versnipperaar.
Tussen de middag had Alice lekkere soep klaargemaakt en gezorgd voor broodjes knakworst.
Deze warme maaltijd werd door de hele tafel ( 13 personen ) dankbaar in ontvangst
genomen.
Bram en Jacomijn waren verantwoordelijk voor de verzorging van de baardagamen. Bram
kon met zijn nieuwe telefoon prachtige foto’s maken. Joyce maakte een soort van mini disco
door lekker muziek te luisteren met Bram en Jorn daarna. Gerjan deed nog een rondje op de
trekker en Nick, Marieke en Stefan hebben alle takken bijeen geraapt zodat Johan verder
kon snipperen. Om half vier ging de bel en werd er koffie gedronken met een lekkere koek.
Daarna ging de bus met inhoud weer terug naar de Malversweie waar er een warme douche
genomen werd.
Na al dat harde werken moet de bodem van onze magen weer flink gevuld worden. En laat
dit nou net goed kunnen met een heerlijke pasta. Dit smaakte zo voor ieder uitmuntend. Na
het eten werd er corvee gedaan en mochten de schermen (oftewel: ds, pc, xbox,psp) nog
even aan. Om zeven uur was het wisseling van de wacht en nam Marjan plaats voor
Jacomijn. De schermen ging uit en er werd een heuse elektrische autobaan in elkaar gezet.
Gerjan, Nick en Jorn hadden deze binnen zeer korte tijd compleet en zo kon het plezier
beginnen. Het lijkt makkelijk maar je vliegt o zo makkelijk door de bocht, maar na wat

oefening had iedereen het door. Zelfs Marjan moest het even uitproberen. Joyce durfde het
spel monopoly aan tegen Bram en Stefan. Toen de Tv Kantine begon werd er één voor één
comfortabel genesteld op onze banken. Nick was onze cateraar voor deze avond en zorgde
voor gevulde bakjes met verschillend lekkers en een volle kan met ranja. Bram en Stefan
namen het wijze besluit om rond negen uur te gaan slapen. De anderen keken nog even naar
Najib en er werd zelfs nog even wat xbox tijd verdiend omdat het zo’n gezellige avond was
geworden. Maar om half elf was alles rustig op de boerderij en al snel in diepe slaap.
Zondag
‘S ochtends heeft iedereen heerlijk uitgeslapen. Bram was om half 9 de eerste die zijn neus
liet zien. Na het eten van een gebakken eitje is hij met Danielle de paarden gaan voeren en
buiten zetten. Toen we terug kwamen was iedereen inmiddels klaar met ontbijten en zijn we
met zijn allen naar de Stelle gegaan. Na het voeren van de dieren hebben we onze handen
nog flink laten wapperen. Op de plek waar de paardenbak moet komen lagen een heleboel
takken en flinke graspollen. Met de tractor, harken en scheppen zijn we flink in de weer
geweest om deze op te ruimen. En geloof ons, dat was een berg! Gelukkig deed de tractor
het zware werk door de hopen die we hadden gemaakt aan de kant de duwen. Toen alle
takken waren opgeruimd kon Gerjan met de tractor er overheen om de grond te vrezen. Wat
eerst nog een veldje met gras was, veranderde in een heuse grote zandbak. De gene die
wilde konden een rondje mee rijden. Dit hobbelde heel erg dus je moest je wel goed vast
houden hoor!
Met veel trek keerde we terug naar de Malversweie. Daar had Marjan al heerlijke
wentelteefjes voor ons gebakken. Nou die gingen er wel in, we hebben zelfs nog extra bij
moeten maken omdat ze op waren voor we het door hadden.
Na de maaltijd hebben we ons even terug getrokken, onze kamers opgeruimd en even lekker
gedaan waar we zin in hadden zoals met de racebaan, xboxen of computeren. Rond half 3
hebben we de film “Alvin and the chipmunks” opgezet en hebben we onder het genot van
wat lekkers film gekeken, dat hadden we dik verdiend na een hele ochtend hard werken.
Bedankt voor het fijne weekend!
Klik hier voor foto’s

