Weekendverslag
14 tot 16 november

Vrijdag
Een klein groepje dit weekend. Bram en Gerjan waren al op de MW, Dave en Wesley
werden netjes op tijd gebracht. Claudia en Simone hadden het eten al een heel eind klaar en
dat kwam goed uit, want naar de opmerkingen “ik heb honger”, hoorden we ook een buikje
rammelen hier en daar.
Na de gebakken aardappelen, sla en kippenpoten, mochten de jongens even wat voor
zichzelf doen. Normaal vinden ze dat altijd erg prettig, maar op de een of andere manier,
bleven ze ( of kwamen ze sneller dat de tijd om was ) lekker beneden. Daarom haalden Dave
en Wesley de sinterklaasspullen alvast van de zolder, om de boerderij al een beetje in sfeer
te brengen. Even puzzelen was dit wel, want het kartonnen huis met dak, wat we al járen
gebruiken, heeft helaas wat slijtage opgelopen in die periode. De twee daken hebben het
gelukkig wel overleefd, dus die hebben we op kunstige wijze opgehangen.
Om half 9 hebben we een grappige film opgezet in de woonkamer, Dave en Wesley kropen
gemoedelijk om een dekentje en toen de film precies om 10 uur afgelopen was, kropen ook
zij lekker in hun bedje.
Zaterdag
“Hoor de wint waait door de bomen”….. Ja, en de regen klettert tegen het raam. Lekker weer
voor Sinterklaas om vandaag ons land te komen bezoeken, laten we duimen dat hij het
zonnetje nog even meebrengt. De regen bracht ons nou niet bepaald in Sinterklaassfeer, dus
gingen we na het ontbijt eerst nog maar even naar de Stelle om de dieren te verzorgen.
Marjan en Patrick waren daar ook, dus met zijn allen was het zo gebeurd. En… Een geluk bij
een ongeluk, door de harde regen, hoefden we veel waterbakken ook niet te vullen. Dat dan
weer wel.
Terug op de Malverweie aangekomen, moesten er hier en daar een droge sok aangetrokken
worden, maar konden we daarna weer opwarmen met wat drinken en iets lekkers. Na even
wat voor zichzelf gedaan te hebben, kwam Marjan binnen die de poffertjes uit de koelkast
plukte en deze lekker klaar ging maken voor de lunch.
Nadat we de corveetaken netjes hadden gedaan mochten de kinderen nog even vrij spelen,
zo had Jacomijn even de tijd om de films klaar te zetten en de oven voor te verwarmen voor
de pepernoten en gevuld speculaas. Dave had zin om te helpen met het kneden van het

deeg, terwijl de rest er alvast voor ging zitten! We hebben de film “knetter” gekeken, die heel
erg grappig is maar ook serieus en een klein beetje verdrietig af en toe…tijdens de film
bakte Jacomijn zich suf aan pepernoten, gevuld speculaas en een overheerlijke stroopwafel
cake zodat het aan niets ontbrak tijdens het film kijken. Na “knetter” gingen we verder met
nog een andere film en ondertussen maakte Jacomijn een heerlijke maaltijd: kip met spekjes
door pasta en gebakken champignons konden we gezamenlijk aan tafel. Nadat
iedereen z'n buik had volgegeten kon de corvee beginnen. Ondertussen werden de
beeldschermen aan gezet en mocht er gegamed worden. Om 8 uur zijn we met zijn allen op
de bank gaan zitten en begon de film 'The Hungergames' (erg spannend!) iedereen was erg
enthousiast en de popcorn kon ook niet gemist worden. De film duurde tot half 11 dus mocht
iedereen opblijven en zondag ochtend lekker uitslapen voor een keer. Nadat de film
was afgelopen hebben de mannen hun tanden gepoetst en zijn ze naar hun
bedje gegaan. Slaaplekker mannen het was een leuke, maar spannende avond.
Zondag
Och och wat was iedereen toch weer vroeg wakker... Gelukkig waren we op tijd voor Marjan
die ons kwam halen om mee te gaan om de diertjes op de stelle te voeren. Die uiteraard erg
blij met ons waren toen we aankwamen. Nadat we nog even hadden geknuffeld met de
paardjes, konden we terug naar de Malversweie om te gaan lunchen. Joyce dekte
ondertussen de tafel en er konden tosti's worden gemaakt. Wat vinden de jongens dat toch
lekker. Waarschijnlijk roken Claudia en Thomas de tostis af van buiten af en nam de dienst
van Joyce over. Na het eten mochten de kinderen gaan gamen. Rond half 3 hadden Claudia
en Thomas het idee om lekker film te gaan kijken. De kinderen mochten zelf beslissen, dus
werd het New kids. Het was weer lachen. We rond half 4 gingen de weekend kinderen naar
huis. Omdat het zo'n slecht weer was hebben we nog even de film af gekeken en lekker op
de bank gechild met een koekje wat te drinken. Heerlijk zo'n
luie zondagmiddag..

Bedankt voor het gezellig weekend!

Groetjes, Jacomijn, Marjan, Claudia, Thomas, Claudia Geuze en Simone

