
Weekend   verslag   testweekend   oktober   

Deelnemers   
T,   R   en   M   (en   M   op   zondag)   

Begeleiding   

Auke,   Emiel,   Julia,   Kimberley   en   op   vrijdag   was   Lisa   erbij.   Op   zaterdag   was   Joeke   mee   naar   Artis.   

Vrijdag   09-10   

Vandaag   was   het   eindelijk   zo   ver.   Het   eerste   weekend   van   Stichting   Humblebees!   Het   was   voor   

iedereen   even   wennen.   Nieuwe   mensen,   nieuwe   locatie   en   voor   de   begeleiders   was   het   ook   allemaal   

nieuw.   Gelukkig   werd   het   al   snel   gezellig   en   is   de   locatie   helemaal   top!   

Iedereen   een   eigen   kamer   zodat   er   genoeg   afstand   gehouden   kon   worden   i.v.m.   de   corona  

maatregelen.     

Nadat   we   de   kamers   hadden   verdeeld   en   de   spullen   hadden   uitgepakt   hebben   we   gegeten   in   het   

restaurant.   Na   genoten   te   hebben   van   een   3   gangen   menu   hebben   we   nog   wat   spelletjes   gedaan   in   

het   huisje   en   zijn   we   daarna   lekker   gaan   slapen.     

Zaterdag   10-10   

We   zaten   vandaag   allemaal   om   acht   uur   al   aan   het   ontbijt.   Emiel   en   Julia   hebben   lekker   een   eitje   

gebakken   dus   we   hadden   een   goede   bodem   gelegd   voor   het   dagje   Artis.   Joeke,   de   zus   van   Auke,   was   

vandaag   gezellig   mee.    

Aangekomen   in   de   dierentuin   zijn   we   opgesplitst   zodat   iedereen   kon   zien   wat   hij/zij   wilde.   Dat   was  

erg   goed   te   doen   omdat   we   iedereen   1   op   1   begeleiding   hebben   kunnen   bieden.   Gelukkig   bleef   het   

weer   droog   tijdens   ons   bezoek.   

  

Na   daar   lekker   gezamenlijk   te   hebben   geluncht   en   nog   een   laatste   rondje   dieren   hebben   bekeken   zijn   

we   weer   terug   naar   Zandvoort   gegaan.     

Eenmaal   terug   op   locatie   had   iedereen   even   behoefte   aan   een   rustmoment.   T   is   gaan   knutselen   met   

Julia   en   ook   R   heeft   even   mee   geknutseld   voordat   ze   van   Emiel   gitaarles   kreeg.   M   heeft   op   de   bank   

met   Kimberley   en   Auke   een   Disney   liedjes   spel   gedaan.     

Ook   deze   dag   was   het   diner   weer   erg   lekker.   We   hebben   de   avond   afgesloten   met   een   film   voor   wie   

dit   wilde   en   daarna   zijn   we   weer   lekker   ons   bed   in   gegaan.     

Zondag   11-10   

Vandaag   hebben   we   in   de   ochtend   lekker   rustig   aan   gedaan.   Het   ontbijt   stond   klaar   voor   wie   al   

wakker   was   en   degenen   die   nog   even   wilden   blijven   liggen   hadden   daar   de   ruimte   voor.     

R   en   T   zaten   om   acht   uur   al   aan   tafel   en   M   is   om   negen   uur   aangeschoven.   Rond   11   uur   zijn   we   gaan   

knutselen.   We   hebben   bijenkorven   gemaakt   van   bloempotten.   Voor   degenen   die   deze   zijn   vergeten   

mee   te   nemen   bewaren   we   ze   voor   de   volgende   keer.    Daarna   is   T   gaan   strijkkralen   met   Julia,   R   heeft   



memory   gespeeld   met   Auke   en   Emiel   en   M   heeft   even   lekker   op   de   bank   gehangen   met   haar   

telefoon.     

Toen   hebben   we   in   het   huisje   geluncht   met   een   lekker   roerei   van   Auke.   Terwijl   de   rest   spelletjes   aan   

het   spelen   waren   of   koekjes   hebben   gebakken,   heeft   Kimberley   gekletst   met   M.   M   kwam   even   langs   

om   te   kijken   en   wilde   graag   mee   naar   het   zwembad.   Dit   stond   op   de   planning   dus   rond   drie   uur   zijn   

T,   M,   Emiel,   Auke   en   M   vertrokken   naar   het   zwembad.   R   heeft   Julia   en   Kimberley   geholpen   met   het   

opruimen   van   de   huisjes.     

Na   het   zwemmen   is   M   weer   naar   huis   gegaan   en   heeft   de   rest   de   koffers   gepakt.   Vervolgens   zijn   we   

vertrokken   naar   het   restaurant   voor   ons   laatste   diner   van   het   weekend.   Het   heeft   weer   heerlijk   

gesmaakt.   Na   het   diner   is   iedereen   opgehaald   en   zijn   we   allemaal   weer   naar   huis   gegaan.     

  

  

  


