Weekendverslag 5juli tot en met 7 juli 2013.
Vrijdag 5 juli
Zo, de eerste midweek van de vakantie zit erop. Nog niet iedereen heeft vakantie en dus
komen er vandaag weer een aantal doorzetters bij die nog een aantal weken naar school
moeten. Om 5 uur was iedereen weer terug op de Malversweie en stonden Pascal, Remy,
Martin en Joep voor de deur voor een gezellig weekend. Onder het maken van de heerlijke
lasagne werd er nog buiten gespeeld en zijn er nog spelletjes gespeeld op de wii. Na het eten
was het nog steeds lekker weer dus is de ene helft naar de Stelle gegaan om met Nono,
Gangster en Wendy gezellig te gaan wandelen door het bos en is de andere helft naar het
strand gegaan. De ezels hadden de pas er lekker in dus zijn we maar gelijk doorgelopen naar
het strand om de rest op te halen. Na deze lange rit was iedereen erg moe dus na wat te
drinken is er nog even geskelterd en televisie gekeken en daarna ging iedereen lekker slapen
om bij te tanken voor een nieuwe dag. Tot morgen!
Zaterdag
Goeiemorgen allemaal! Na een lekker
ontbijtje is de groep gesplitst. Een deel
ging naar de Stelle om de dieren te
verzorgen en de rest bleef op de
Malversweie om lekker buiten te
spelen en te helpen in de tuin. Hier was
iedereen de hele ochtend zoet mee,
want met dit warme weer hebben alle
dieren extra veel verzorging nodig,
neusjes van de paarden insmeren zodat
ze niet verbranden, waterbakken extra
vol doen, schaduw creëren voor de cavia’s ect.
Nadat de buiken gevuld waren met de lunch was het tijd om de tassen in te pakken. Om
14.00 uur stond Opa ( die even voor extra chauffeur moest spelen ) ook op de Malversweie
en gingen we met zijn allen naar het strandje in de Haven van Bommenede. Daar eenmaal
aangekomen hadden we snel een prachtig plekje gevonden. Het luchtbed en surfboard
waren ook mee en al snel lag Joep als eerst in het water, kopje onder!
Al snel volgden ook de andere kinderen. Remy en Cordell gingen met de krabhengels aan de
slag en hadden beet hoor, een flinke krab zat er in het emmertje.
Pascal en Wesley probeerde hun geluk op aan de andere kant van het watertje op de stenen
dam, helaas, daar geen succes.
Tussen het zwemmen, graven, krabben vangen en zonnen door werd er wat lekkers
gedronken en gegeten. Natuurlijk kreeg Remy het weer voor elkaar om zijn grote teen open
te halen en er een flinke snee in te krijgen. Gelukkig was zuster Marieke mee die het prachtig

heeft verbonden. Om 17.00 kwam Opa ons ( gelukkig ) ook weer halen en ging er een
groepje nog even mee naar de Stelle om
het water te controleren van de dieren.
Op de Malversweie waren de
voorbereidingen al in volle gang, want
vanavond wordt er gebarbecued. Twee
groepjes zaten heerlijk te smullen van
hamburgers, speklappen, frietjes en
salade. Met volle magen gingen we
vervolgens nog even achter de televisie
voor “De Smurfen” en vervolgens lekker
naar bed.
Zondag
Hmm zondag is bestempeld als uitslaapdag. Het was wel erg warm en iedereen werd toch
redelijk op tijd wakker. Geen probleem, want dan kon iedereen weer lekker lang van het
zonnetje genieten. Na een zondags ontbijt met een eitje ging een groepje lekker fietsen naar
de Stelle en de andere groep ging alvast zwemmen in het zwembad. Wat een teamwork was
er op de Stelle! De dieren werden in een rap tempo gevoerd en vertroeteld. Na het
droogvoer heeft Pascal heerlijk met de baardagamen gekroeld, Wesley heeft de kippen
verzorgd en Quintus en Esperanza hebben nog even extra met de ezels gespeeld. Toen het
tijd was voor de terugtocht op de fiets ontdekte we dat Quintus zijn ketting eraf lag, maar
geen nood want Rob legde hem er zo weer op. Dus lekker fietsen.
Eenmaal terug op de Malversweie was het tijd voor tosti’s. Na de corvee werd de groep
weer gesplitst en ging de ene groep naar het strand in Bruinisse en de andere groep bleef
lekker chillen bij het zwembad. Wat een heerlijk relaxte afsluiting. Bedankt allemaal weer!
Marjan, Linda, Simone, Jacomijn, Astrid, Marieke, Annebelle, Jente, Danielle en Joyce.
Er zijn niet enorm veel foto’s gemaakt, maar klik hier om ze te bekijken.

