Weekendverslag week 22 3 t/m 5 juni
Vrijdag
Hallo allemaal!
Er staat ons weer een gezellig en leuk weekend te wachten. We begonnen met een heel klein
groepje, omdat de rest nog moest komen. Zo zaten we met Dion, Janique en Chevon, samen met drie
man leiding, te smikkelen van de preischotel.
Na het eten kwamen ook Jim, Nicole, Manuel, Milou en Manouk erbij. Omdat het de eerste dag is,
vooral ouderen en zo gezellig, hebben we besloten er een lekker chill avondje van te maken. Lekker
een filmpje aan, wat lekkers erbij en het vooral gewoon gezellig houden.
Voor we het in de gaten hadden was het alweer tijd voor bed. Iedereen ging lekker zijn bed op
zoeken en op naar dromenland.
Tor morgen!
Zaterdag
Goeiemorgen!
We waren al op tijd wakker, aangezien alle
werkmannen alweer om half 9 op de zolder
aan de slag gingen. We hebben gezellig met
zijn allen ontbeten, om ons vervolgens klaar
te maken voor de Stelle. Ook Keano kwam
ons vergezellen vandaag.
Iedereen heeft op de Stelle super geholpen
de dieren te voeren. Alle dieren waren weer
tevreden en wij konden weer terug naar de
Malversweie om hier even rust te pakken.
Na de lunch hebben we met zijn allen groenten
gesneden voor de loempia’s. Iedereen had zin in
lekkere loempia’s, dus de groenten zijn met veel
liefde gesneden. Toen dit eenmaal gedaan was, was
het tijd voor wat ontspanning. Er werden heerlijke
latte macchiato’s gemaakt voor iedereen en
iedereen heeft lekker zijn eigen ding gedaan.
Na een hele gezellige middag was het dan toch echt
tijd om te gaan eten. Lekker frietjes, met snacks en
de zelf gemaakte loempia’s! Hmmm…
En Vanavond eten we weer eens een keer niet van borden, het is tijd voor het vuilniszakkendiner, we
spannen de vuilniszakken over de tafel en gooien de frietjes erop een lekker klodder saus erbij en we
kunnen aanvallen. Vanavond is het tijd voor een lekker relax avondje, eerst nog een beetje buiten
trampoline springen en daarna was het tijd om bank te hangen met een lekker muziekje of film erbij.
Ondertussen werd bij iedereen die wilde het haar ingevlochten en de tijd vliegt voorbij voor dat we
het wisten waren de chips schaaltjes leeg en was het tijd om naar bed te gaan.

Zondag
Vanmorgen ging de wekker vroeger dan andere zondagen, want we hebben een aantal
fanatiekelingen in ons midden. Half 9 zat iedereen aan tafel en toen splitste de groep zich in tweeën,
het stelle groepje en het sport groepje.
vol goede moed ging het sportgroepje de sportschool binnen. Vastberaden begonnen we met zijn
allen. Dion stond verbaasd van de kracht van de dames, maar wilde dat toch even niet herhalen
haha. Na dik een uur en een kwartier keerden ook de fanatiekelingen terug op de Malversweie.
Bezweet en wel.
Op de mal terug gekomen was het al weer tijd om te eten. Hard verdiende tosti's dit keer!
Toen was het nog even relaxen en voor we er erg in hadden arriveerde de ouders weer.
Het was weer gezellig! Tot volgende keer jongens!
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