Weekverslag Fort Boyard 19 t/m 23 augustus 2013
Maandag
Zo alweer een nieuwe week, dit keer met het thema Fort Boyard, naar het gelijknamige
televisieprogramma. Brandon en Marco waren er al vroeg, maar niet snel erna volgde Janique en
Dion. Er werd gelijk lekker buiten gespeeld en er werd nog een oude mountainbike van een zolder
gehaald en opgeknapt door Brandon en Marco. We lunchten redelijk vroeg, want om 13.00 zaten we
in de bus om te gaan lasergamen in Kamperland. Iedereen had er veel zin in en de verwachtingen
werden zeker waargemaakt. Het was een donkere loods met allerlei obstakels en twee verdiepingen,
het enige wat iedereen zag waren de lichtjes op de pakken van iedereen. Iedereen was goed fanatiek
en kwam met dikke zweetdruppels en een dikke glimlach uit de loods.
Deze week is iets wat anders dan anders want er zijn maar vier kinderen. Dit betekend dan ook dat
we maar 1 begeleider op de groep hebben staan. Een paar hulpzame jongens zijn dan altijd handig.
De broertjes hielpen Linda dan ook om boodschappen te doen voor heel de week. Brandon en Marco
pakten wederom de mountainbikes en gingen richting bos. Er werd ook nog een poging gedaan tot
zwemmen, maar het water in ons zwembad was wat aan de koude kant. Aan het einde van de
middag kwam ook Jorn nog even een kijkje nemen op de boerderij. Aardappelen werden geschild en
boontjes werden gedopt. Toen was het tijd voor de wisseling van de wacht en nam Marjan het over.
De jongens zochten het lekkere weer nog even op en Marjan zorgde voor het eten. We aten
gekookte aardappelen, gehaktschnitzels en groenen bonen en witte bonen in tomatensaus. Voor
ieder wat wils dus.

Het avondprogramma draaide veelal om Ford Boyard. Er waren grote doolhoven uitgeprint en de
jongens moesten deze maken. Dan denk je hm, wat een uitdaging. Met de tenen welteverstaan.
Pardon? Ja je leest het goed, met een stift tussen de tenen werd het doolhof gemaakt. Ook in
spiegelschrift een doolhof maken was een opdracht, ook zo’n uitdaging want wat word je eigenlijk
voor de gek gehouden door een spiegel. De jongens hadden de smaak te pakken en wilden toch wel
meer weten van dit programma. Dus een aflevering van dit programma werd op het smartbord
afgespeeld, lekker op groot beeld. Met wat drinken en lekkers erbij was dit prima vertoeven voor de
jongens. Al snel was het bedtijd en maakten de jongens zich klaar voor de eerste nacht.
Dinsdag
Goedemorgen (b)engeltjes!! Het was maar stil om half acht op de boerderij maar om acht uur
ontwaakte Janique als eerste (na Marjan dan). Al snel was ook Dion wakker en Marco en Brandon
volgden snel. De laatste heren ontbeten wat later terwijl de anderen er lekker de tijd voor namen. Na
alles te hebben opgeruimd gingen we richting de Stelle. Dit keer niet om de dieren te voeren maar
om Gangster mee te nemen naar het bos. Die had er behoorlijk zin in en ging alleen maar in draf,
lopen zat er even niet in. Het leek wel een paardje met ADHD ;) Heel even leek het erop dat ie er
vandoor ging maar gelukkig konden de jongens nog veel harder rennen en hadden we hem toch te
pakken. Quote van Dion: “Hm, ik begrijp helemaal waar zijn naam Gangster vandaan komt.” Na deze
niet zo heel rustige wandeling werd er wel ruim de tijd genomen om te knuffelen met onze baby
cavia’s. Daarna sprongen we de bus weer in, Marco en Brandon op de fiets en gingen we terug naar
de Malversweie. De lunchtafel werd gedekt en zo konden we snel aan tafel. Na de corvee was er
ruimte voor vrij spelen. Janique pakte de skelter en Dion en Brandon speelden een spel op het
smartbord. ’s Middags zijn we lekker naar het strand geweest. De jongens hadden hun schepnet
meegenomen en gingen op krabbenjacht. Uiteindelijk hadden we 2 krabben en twee kwalen
gevangen. Inmiddels waren Gerjan, Stefan, Jorn en Dave aangesloten bij de groep. ’s Avonds hebben
we heerlijk rijst met een sausje gegeten en vertrokken Stefan, Dave, Janick, Jorn, Dion en Celine naar
het maïsdoolhof. Na de uitleg van de boer gingen de jongens op pad. De jongens rende door de
paden heen op zoek naar de vragen. Binnen een mum van tijd stonden ze weer aan het begin punt
en hadden alle vragen beantwoord. Het woord wat uit de vragen kwam was ‘’VIERBANNEN’’. Het
gebied waar de boerderij bestond.
Daarna zijn we vertrokken naar de Stelle
om de paarden binnen te zetten. Jorn
dacht ik help een handje mee, maar het
paard dacht daar anders over en bleef
stug staan. Uiteindelijk met wat duw en
trek werk kwam Donny eindelijk in
beweging. Toen we eenmaal thuis kwam
had Simone al gezorgd voor chipjes en
drinken. We hebben met zijn alle nog
even aan tafel gezeten en daarna een
aflevering van Ford Boyard gekeken.
Bedtijd, de jongens waren zo moe en
waren zo vertrokken naar dromenland.

Woensdag
Omdat de jongens die alleen gisterenavond bij ons sliepen er vandaag vroeg uit moesten, was er al
om 07.00 uur leven in de brouwerij. De vakantiegangers waren daardoor ook allemaal wat eerder
wakker en dus hadden we om half 9 al ontbeten en was de corvee al bijna gedaan. Dit maakte dat we
vanmorgen wat eerder met het programma konden starten en dus zaten we om half tien in de bus
op weg naar Burgh-Haamstede. Er stond weer een zoektocht in de bunkers op de planning. Terwijl de
jongens alvast verkenden verstopten Simone en Danny ( een stagiair tot Februari ) de gouden
munten. Er waren 160 kleine en 4 grote. In tweetallen gingen de jongens tekeer tot ze zo nat van het
zweet waren dat we besloten om de munten nu maar eens lekker op te gaan peuzelen. Brandon en
Marco wilden graag nog een rondje mountainbike in het bos op Westenschouwen en Janique en
Dion vermaakten zich even in de houten speeltuin.
Terug op de boerderij maakten Janique en Dion Danny wegwijs met het tafeldekken en konden we
lekker smullen na een inspannende ochtend. ’s Middags stond er op het programma een rekensom
en smaakjesproeven. Brandon en Marco wilde liever een eindje fietsen en zijn voor Celine om
boodschappen geweest. De rekensom was erg lastig dus konden Dion en Janique er maar niet
uitkomen. Uiteindelijk zijn we verder gegaan met de smaakjesproeven. De geuren citroen en rum
waren zo geraden. De smaken amandel en vanille vonden Dion en Janique toch moeilijk, maar met
enkele hints van Celine hebben ze deze toch geraden! De volgende activiteit was bakken, namelijk
whoopies. Het klinkt heel gek, maar het zijn een soort kleine cakejes. Dion heeft samen met Celine
het beslag gemaakt en Janique heeft daarna de whoopies versierd. En ja wel ze smaakten
overheerlijk! Het was inmiddels al 15:00 en het was lekker warm buiten dus de jongens wilde graag
zwemmen. Na een frisse duik in het zwembad hebben de jongens even vrijgespeeld en was het
inmiddels etenstijd. Op het menu stond röstirondjes, shoarma broodjes en sla. Met volle magen
gingen wij naar de Stelle om de paarden te verzorgen. Daar aangekomen heeft Janick geholpen met
Donny te poetsen en naar de bak gebracht zodat Alice de paarden kon logeren. Doordat we de
paarden gingen logeren waren we pas rond 9 uur weer terug op de Malversweie. We hebben gezellig
nog even wat gedronken en gekletst. Daarna was het bedtijd en kropen de jongens lekker hun bed in.
Donderdag
Er stond voor vandaag een behoorlijk coole activiteit op de planning. Iets met een schans, water,
Brouwersdam en ski’s, het klonk veel belovend. Maar toen we naar buiten keken bij het wakker
worden werden we daar niet echt blij van. Er werd ontbeten en lunchpakketjes gemaakt maar toen
het weer er niet beter op werd en Marjan op weer online keek en zag dat er flinke buien bleven
komen werden de plannen gewijzigd. Het
idee was om naar Port Zélande te gaan,
toch lekker zwemmen maar wel met een
dakje boven ons hoofd. Dus zo gezegd zo
gedaan, tassen werden verder ingepakt en
zo konden we iets voor tienen weg. Daar
aangekomen was het omkleden binnen
nog geen minuut geklaard en zo lagen de
jongens erg snel in het water. De
wildwaterbaan ging om elf uur pas open en
dit vergde wat extra geduld van de
jongens. Maar zodra deze open was waren

ze er nog moeilijk uit te krijgen. Ook de glijbaan met de banden was een succes en Marco en Brandon
hadden hun duikbrillen met snorkels bij en dit hield ze ook zoet. Tussendoor werd er nog een lekker
broodje gegeten. Ook de camera die onder water gebruikt kan worden was mee en dit vonden vooral
de broertjes erg interessant. Beetje jammer dat ineens uit het niets het apparaat leeg was. Na nog
een paar duiken, schoolslagen en glijbanen gingen we richting de douches en daarna terug naar de
bus. Bij terugkomst werden de zwemkleren op de reling gehangen en zette Brandon een filmpje op,
op groot scherm, voor iedereen. Weer even lekker bijtanken van een drukke gezellige middag
voordat de andere kinderen deze avond er weer bij komen.
Rond 18.00 waren alle patatjes en snacks klaar en kon iedereen lekker aanschuiven. Iedereen heeft
lekker gegeten. Gerjan en Marco zijn hierna nog even een rondje door het bos gefietst en langs
Danielle bij haar paard geweest. Jorn, Dave en Janique hebben Linda geholpen op de Stelle om de
paarden te verzorgen. Brandon en Dion bleven lekker op de Malversweie om hun fitnessprogramma
af te maken. Rond half9 was iedereen weer terug en is er nog lekker gechilld, er werden spelletjes
gedaan, film gekeken en muziek geluisterd. Heerlijke avond gehad met elkaar en iedereen is best
betijds gaan slapen, want zoon drukke week met zijn allen hakt er wel in.
Vrijdag
Tja, en dan zit de week er al weer bijna op. Vaste routine voerde de boven hand deze ochtend. Er
werd ontbeten en daarna werden de kamers opgeruimd en de gezorgd dat de tassen ingepakt
beneden klaar stonden. Het zonnetje begon ineens weer fel te schijnen dus dat leek wel een
uitnodiging. Dus zwembroek weer aan en hop! naar het zwembad. Er werden weer verschillende
trucjes uitgeprobeerd met onze wake boarden en ook de snorkel spullen gingen mee. Na een frisse
duik gingen we aan tafel en mocht iedereen zijn eigen tosti’s ‘bouwen’. De middag werd gebruikt om
de laatste letters te zoeken, proberen een zin te maken en vooral lekker even vrij spelen. Aan het
einde kreeg iedereen een zak snoep ter beloning voor deze week.
Wij willen iedereen weer bedanken voor deze vakantie week. Een super week om af te sluiten!
Groetjes Simone, Joyce, Marjan, Celine, Linda, Marieke, Jacomijn en Danny
Klik hier voor de foto’s

