Weekendverslag 21 februari tot en met 23 februari

Vrijdag avond
Zo, de avond zit er al weer op. Iedereen in zijn mandje. Maar wat een heerlijke avond was dit! Om 6
uur lekker eten, een heerlijke prei schotel! Na het eten een lekker toetje en toen was het chillen
geslagen! Er was keuze voor een leuk bordspel of een filmpje! De meesten kozen voor de film, dus
konden we lekker bank hangen en de Hangover part 3 gaan kijken. Een chippie er bij en wat te
drinken, het kon niet beter. Het was ook al weer zo half 10. Iedereen naar boven, tanden poetsen en
naar bed! En hup, naar dromenland…… Welterusten!

Zaterdag avond
De kids kwamen terug van de zeelandhallen. De hele dag waren ze weg geweest en hadden ze het
druk. Joyce was al begonnen met het avond eten, op het menu stond: gekookte aardappelen,
schnitzel, boontje en rode kool. Om 18:00 zaten we dan ook allemaal uitgehongerd aan de tafel.
Binnen een half uur zat iedereen vol en konden de gene die corvee hadden hun taakje gaan doen. De
anderen zijn op de computer gegaan, op de Xbox en gewoon even lekker op de bank uitbuiken. De
rest van de avond hebben Brandon, Gerjan en Dave op Dave zijn kamer met de lego gespeeld. Nicole
is in de Chill ruimte gaan zitten en heeft lekker muziek geluisterd. Joyce en Stefan zaten lekker op de
bank.

Zondag ochtend
Er hoefde geen dieren gevoerd te worden dus kon iedereen lekker uitslapen en dat hebben ze ook
gedaan. De kamers werden opgeruimd en tassen ingepakt. Na dat dat gebeurd was mochten ze nog
een uur vrijspelen. Om 1300 uur zijn er tosti’s gemaakt en hebben we gezamenlijk gegeten. Gelijk na
het eten is er ene tas ingepakt met drinken en koekjes. De fietsen zijn gepakt en we zijn lekker naar
het bos en strand gefietst. De hele middag zijn we weggeweest en het was heerlijk weer buiten,
zonnetje scheen en er stond gelukkig niet zo veel wind.

Groetjes, Celine, Marieke, Simone, Jacomijn, Joyce en Claudia.

