Vrijdag
En het is weer weekend! Jim bleef na een gezellig midweek, nog één nachtje en ook Stefan bleef
gezellig een nachtje op de boerderij. Daarnaast sloot Jorn het hele weekend aan naast Brandon en
Manuel. Het weekend werd rustig opgestart met een uurtje vrijspelen; zodat Celine en Joyce zich
konden storten op het avondeten: krieltjes, sla met tomaat, komkommer en ei en daarbij een lekkere
worst. Na het eten werd het tafelmoment afgesloten en heeft Manuel de tafel afgeruimd en Stefan
geholpen met afwassen! Vandaag is er een nieuwe gitaar binnen gekomen voor de groep. Deze viel
zeker in de smaak bij Brandon en deze probeerde die te stemmen. Daarna werd een poging gedaan
om all of me te spelen van John Lennon! Maar dat is nog even oefenen en Brandon. Jim had tijdens
het boodschappen lekkere toetjes uitgekozen, en die vielen bij iedereen in de smaak. Astrid was
inmiddels begonnen met werken in de tuin waarbij Jim, Stefan en Joyce met enthousiasme
aansloten. Celine, Jorn en Manuel gingen ‘’aardappels’’ uitknippen voor de themaweek van volgende
week. Waarbij Manuel op het laatst zei dat hij er niet zoveel ‘geschild’ uhhh geknipt had . Joyce
had ons inmiddels ook al voorzien van overheerlijke appelflappen, die net uit de oven kwamen en
dus lekker warm waren. Dat was zeker smullen! Nog even voor de televisie met tros muziekfeest op
en zo gingen we één voor één naar ons bedje. Slaap lekker allemaal!
Zaterdag
Goedemorgen! Het is weer tijd om op te
staan. Jorn was weer is niet wakker te
krijgen, maar na even wachten en
genoeg geduld was dat inmiddels ook
weer gelukt. Het gebruikelijke ritueel van
de zaterdagochtend stond weer op het
programma; er werd ontbeten met een
bakje vla en cornflakes. Om ons
vervolgens naar de Stelle te begeven om
de dieren ook van hun ontbijt te
voorzien! Terug op de Malversweie dook
Stefan samen met Astrid de tuin in en
ging Leonie aan de slag met het bakken
van een stapel wentelteefjes. Tegen 12:00 schoven we daarom ook aan tafel om te genieten van
deze wentelteefjes! Met hier en daar een iets te knapperige er tussen . Maar dat mocht niet
uitmaken, want ze waren overheerlijk. Na het eten werd de corvee gedaan en ruilde Celine om voor
Claudia. Aangezien het buiten niet zulk lekker weer was deed iedereen even wat voor zichzelf. Jorn is
inmiddels hard bezig met het leren van zijn auto theorie, waarbij Leonie hem hier en daar de nodige
ondersteuning gaf. Omdat de groep vanavond om verjaardagsvisite gaat bij Dave was het natuurlijk
wel belangrijk om niet met lege handen aan te komen. Zo werd er een spaarpot geknutseld en een
kaart geschreven. Om na al dat harde werken even te relaxen werd er een filmpje opgezet en daar
werd met plezier naar gekeken! Om half 5 stapte Stefan alvast op de fiets om bij Dave te gaan eten,
en ruilde Leonie en Claudia om voor Joyce die aan het avondeten kon beginnen.

Op het eet menu voor vanavond stond op: gekookte aardappeltjes,
gehaktballetjes, doperwten en worteltjes en rode kool. Brandon
bood aan om Joyce te helpen met het avond eten te bereiden en
dat ging er goed. Brandon heeft heerlijke gehaktballetjes gemaakt!
De anderen mochten nog even vrijspelen/filmpje kijken. Nynke (de
nieuwe stagiaire) kwam vanavond ook weer een avondje
meelopen. Na het eten ging iedereen zich opfrissen want….. Dave
viert zijn verjaardag vanavond! Uiteraard moest iedereen zijn
nette/stoere kleding aandoen en een lekker geurtje. Nadat
iedereen zichzelf had klaar gemaakt konden we naar de Stelle.
Aangekomen op Dave zijn verjaardag kon Jorn zijn zelfgemaakte
cadeau geven, Jorn heeft samen met Leonie vanmiddag een
spaarpot gemaakt van een plastic lege fles. Samen met een
zelfgemaakte verjaardagskaart en dat maakte het helemaal af.
Dave was er helemaal blij mee en zette het gelijk bij zijn cadeaus.
Op Dave zijn verjaardag was als verrassing een DJ gekomen.
Aangezien Manuel helemaal gek is op draaitafels en muziek maken,
stond hij als eerst bij de DJ om mee te kijken. Jorn ging los op de leuke en gezellig muziek en Brandon
was gezellig aan het kletsen en af en toe ook aan het swingen. Om 21:40 was het tijd om terug te
gaan naar de Malversweie om daar gelijk tanden te gaan poetsen en lekker naar bed te gaan. Het
was heel erg gezellig en leuk, bedankt Dave! En slaaplekker jongens.
Zondag
Good morning everybody! Natuurlijk mocht er deze zondag ook weer uitgeslapen worden en daar
van werd zeker geprofiteerd. Om 9:45 was het dan toch echt tijd om wakker te worden. Manuel
stond al onder de douche en Jorn en Brandon werden ook langzaam aan hand wakker. Joyce had een
eitje gekookt en Chevon had geholpen met de tafel aan te zetten. Toen iedereen om 10:00 zat kon
het ontbijt beginnen. Binnen 5 minuten was iedereen al klaar en kon de tafel afgeruimd worden. De
tanden werden gepoetst en de schoenen werden daarna aangetrokken, want de diertjes op de stelle
moesten we gaan voorzien van hooi, water, droogvoer, nat voer en groente. Brandon en Jorn hadden
de taak om de diertjes droogvoer/nat voer te geven. Chevon en Manuel kregen de taak om het hooi
en water bij te vullen. Joyce ging ondertussen de groente voeren en meehelpen bij de paarden. Toen
alle taken uitgevoerd waren konden we gaan afsluiten en terug gaan naar de Malversweie. Daar
aangekomen mocht er vrijgespeeld worden met de beeldschermen aan. Manuel is achter de laptop
gaan zitten om muziek te luisteren, Brandon is boven muziek gaan luisteren en Jorn is lekker gaan
douchen. Op dit moment zit Chevon mijn (Joyce) haar in te vlechten. Rond 14:00 vonden we het een
mooi moment om een boterhammetje te gaan eten. Het tosti ijzer werd opgewarmd en de tafel
werd gedekt. Na een lekkere tosti met een kopje thee werd het tafel moment afgesloten. Brandon
hielp na het eten mee met de afwas en Chevon ging de tafel afruimen. Na het eten werd Just Dance
gespeeld en gingen Brandon en Manuel proberen te zwemmen in de het zwembad. Het zonnetje
verscheen achter de wolken dus was het ineens niet meer zo warm.. Uiteindelijk zijn ze gitaar gaan
spelen.
Bedankt voor het gezellige weekend!
Groetjes Leonie, Celine, Joyce, Claudia en Marjan
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