Weekverslag week 32
Maandag 4 augustus tot Vrijdag 8 augustus
Jongens tegen de meisjes!
Maandag
Stipt om 10 uur stond Jorn na 3 weken weer voor de deur om weer eens gezellig 5 dagen bij ons te
zijn, en wat zijn we weer blij om hem te zien. Gelukkig is op vakantie alles goed gegaan en heeft hij
lekker kunnen doen wat hij wilde doen! Om 10:30 kwam ook Dylan aangelopen die ook net terug
kwam van vakantie. Die heeft lekker op de camping gezeten. Ineens werden we gebeld dat de
dagbesteding onze hulp nodig had… de jongens pakten hun spullen en weg waren we. Ella kwam ons
ophalen en we gingen eerst om boodschappen. Dylan en Jorn mochten samen de lege flessen
inleveren en kwamen al binnen 5 minuten terug de winkel in. Toen we aan het afrekenen waren
vroeg Joyce om de flessenbon, maar die waren de jongens helemaal vergeten eruit te halen….. kan
iedereen gebeuren. Toen we alweer op de terug weg waren om eerst de boodschappen op de
Malversweie te brengen werd er aan ons gevraagd of we dan meteen mee wilde eten op de stelle en
daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Er stonden boterhammen voor ons klaar en we konden zo
aanschuiven, heerlijk! Maar daarna moest er wel hard gewerkt worden. De dieren moesten gevoerd
worden en nog veel meer. Dylan heeft samen met Linda het water bijgevuld en ook wat droogvoer
gevoerd. Jorn en Joyce hebben droogvoer en het hooi gegeven. Wat waren de diertjes toch weer blij
met ons. Ook moesten we even met zijn 4e doorbijten en de weien uitmesten. ‘Phoe zei Dylan wat
poepen die beesten toch veel! ‘ gelukkig waren we met zijn 4e snel klaar en konden we terug naar de
Malversweie waar een koud glas drinken op ons aan het wachten was. We hebben in de middag nog
een rondje gelopen met de hond, en hele mooie zelfgeschilderde vlaggen gemaakt! Jorn koos voor
Nederland en Dylan koos voor Brazilië. Inmiddels was Celine gearriveerd. De Preischotel was al
klaargemaakt door Joyce dus hoefde alleen de oven nog in. De jongens mochten even lekker tv kijken
en om 6 uur stond het eten op tafel. De mannen hadden eerst zoiets van hmm preischotel, maar het
was ontzettend lekker. Jorn heeft zelfs 3 volle borden op! Daarna kwam de voetbal tevoorschijn. Het
was nog heerlijk weer buiten dus werd er lekker een wedstrijdje gedaan want wedstrijdjes horen
natuurlijk bij het thema de jongens tegen de meisjes. Deze week zijn er alleen geen meisjes, dus
wordt de strijd ieder voor zich gevoerd. Na deze sportieve inspanning hebben we lekker een toetje
gegeten en een film opgezet Bee Movie. De avond vloog voorbij en het was alweer bedtijd. Slaap
lekker mannen want morgen gaat de strijd weer verder!!
Dinsdag
Wat een stralend weer vanmorgen, tegen alle weersvoorspelling in. Om kwart voor 9 lagen de
jongens nog in dromenland. Toch maar even wakker maken dan… Om 9 uur zaten we aan een
heerlijk ontbijt en daarna zijn we nog even rustig wakker geworden. De voetbal oppompen en een
potje voetballen maar. Daarna stond er weer een strijdspel op het programma. Flessenvoetbal. Je
fles vullen met water en dan elkaars fles proberen om te schoppen met de voetbal. Dave won deze
strijd! Het was inmiddels goed warm dus een glaasje siroop ging er wel in. Daarna nog even
ontspannen en was het alweer lunchtijd. Celine had lekkere tosti’s gemaakt en Hans en Rob aten ook
gezellig een hapje mee. Deze waren namelijk aan het klussen op de Stelle. Na het eten werd de
corvee gedaan, de strandtas gepakt en natuurlijk de krabbenhengels meegenomen. Een wedstrijdje

krabbenvangen was namelijk het volgende onderdeel. De stenen waren een beetje glad en het was
dus oppassen geblazen. Het water werd steeds lager dus konden we steeds beter mossels zoeken.
Uiteindelijk werd Dave eerste, Dylan tweede, Celine derde en Jorn heeft alles bekeken vanaf een
veilig afstandje. Hoppatee weer terug in de bus waar we op de Malversweie tegen de warmte een
lekker ijsje hebben genomen. Daarna kwam er een bordspel op tafel en hebben we nog even gechilld
en toen stond Joyce alweer voor ons neus. Joyce begon gelijk met het maken van het pizzadeeg want
dat nam even wat tijd in beslag. Alle benodigdheden werden gesneden en klaargezet om het op de
pizza te leggen. Jorn hield het bij ananas en kaas terwijl Dave er van alles opgooide. Uiteindelijk
nadat de pizza’s 15 minuten in de warme oven hebben gelegen konden we gaan beginnen! We
hebben met zijn 4e heerlijk aan tafel gezeten en over van alles gepraat. We begonnen om 1800 met
eten en ging rond 1920 opruimen. De jongens houden we van een beetje kletsen. De jongens gaven
aan dat ze lekker op de bank een film wilde kijken en gelukkig woont Joyce niet ver van de boerderij
en heeft zij de film ‘8ste groepers huilen niet’ gehaald. Die hebben we met zijn alle afgekeken en toen
zijn we vertrokken naar boven. Iedereen was blijkbaar erg moe en is lekker gaan slapen.
Woensdag
Het leek erg lekker weer te gaan worden vandaag maar we keken uit het raam om 8 uur en het was
grijs en bewolkt. Jammer hoor! Dat betekend een dagje binnen, met veel spelletjes, filmpje en knus
samen met een dekentje op de bank liggen. We hebben als punten spel een Quiz gespeeld en het
spel ‘je mag niet lachen’. Dat was het aller-moeilijkste want iedereen houdt hier wel van een beetje
lachen. De punten zijn weer bij elkaar opgeteld en Dave staat nog bovenaan. Gaat dat in de volgende
dagen nog veranderen??? Na het middageten hebben we de film afgekeken.
Voor het eten zijn we nog begonnen aan een Nerf-competitie. Dit liep een beetje uit waardoor we
wat later aten. We hebben lekker pannekoeken gebakken en gegeten. Daarna weer verder met de
Nerf competitie en de dag afgesloten met een lekker potje relaxen!
De heren waren zo ontzettend moe, en hadden zo’n zin op de dag die komen gaat dat ze om 21.00
allemaal al op 1 oor lagen.
Donderdag
We waren allemaal heel vroeg wakker en hadden heel veel zin om te gaan zwemmen. Volgens
planning 08.30 ontbijten werd 08.00 toen iedereen al klaar voor de start zat te wachten op de
gebakken eieren. Toen we klaar waren met ontbijten zijn we vliegensvlug de tassen in gaan pakken
en werd zelfs het vrij spelen overgeslagen. ‘Wij zijn er klaar voor’ riepen ze in koor terwijl ze met de
tassen op de rug voor mijn neus stonden.
Stipt 10.00 kwamen we aan bij Port Zelande en moesten we een kwartier zoeken naar een
parkeeplekje. Ondertussen kregen wij van Jorn een rondleiding over het park. Toen we dan eindelijk
een plekje gevonden hadden kon de dag beginnen. Toen we een beschikt plekje hadden in het
zwembad werden de handdoeken op een hoop gegooid en voor ik een stap had gezet lag de eerste al
in het water. We hebben elk hoekje van het subtropisch zwemparadijs zo’n 240 keer gezien terwijl ik
de jongens bij probeerde te houden tussen de glijbanen door. Om 12 uur waren we toe aan wat
lekkers en hebben we een frietje met een hamburger besteld. Daarna uiteraard even wachten met
zwemmen. Toen ze dit na 5 minuten ook wel hadden gezien zijn ze toch maar voorzichtig in het
bubbelbad gaan zitten. We hebben nog gezwommen tot half 3 en zijn daarna nog even de speelhal
ingedoken. Daar werden er flink wat punten verdient en racespellen versleten. Het was een dagje
wel en we zijn blij weer op de mal te zijn!

Vrijdag
Lekker uitslapen vandaag want daar is de vrijdag immers voor. De tassen werden gepakt, de bedden
afhaald en er werd nog even lekker gerelaxed. De middag was alweer snel om en het was alweer tijd
om te gaan.
Bedankt voor de leuke week!

Groetjes Joyce, Rick en Celine

