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Gezellige eerste vakantiedag, varen, terras en kampvuur
Rond 1 uur kwam er een nieuwe groep vakantiegangers aan bij ons schip de
Woutje in Akkrum en ze brachten prachtig weer mee! We werden ontvangen op het
terras met een bakje koffie of thee en een boterham en het was meteen al heel erg
gezellig. Voor de bekende gasten leuk om elkaar weer te zien en de twee nieuwe
gasten (Hans en Sjaak) voelden zich ook prima op hun gemak! Na het
welkomstwoordje door Syl deden we een grappig kennismakingsspel met de
begeleiding, met allerlei vragen zoals “wie houdt er van winkelen” en “wie houdt er
van playbacken”. Na een tweede zonnebrand-smeeractie (want dat is wel nodig met
deze zomerse temperaturen...) zijn we in onze motorsloep de Lange Frans gestapt
en naar Terherne gevaren, om bij café By Oeds wat te gaan drinken op het terras.
Proosten op een leuke vakantie! Rond half 6 waren we weer terug op de Woutje
voor het rustuurtje, even tijd voor onszelf. Na het avondeten werd het thema van dit
jaar gepresenteerd door de begeleiding (zie linksonder) en dat vond iedereen
geweldig, wat een enthousiasme, iedereen deed mee! Hierna hebben we buiten de
kampvuurkachel aangestoken en hebben we voor iedereen verzoeknummers
gedraaid. Hans drumde mee met Michael Jackson, Christa danste op Are you ready
en Mette swingde op K3. Casper was met zijn gitaar-boek bezig en Sjaak hielp mee
het kampvuur brandend te houden. Wat een super leuke eerste vakantiedag!

Proosten op het terras By Oeds

Spring-TV
Deze week gaan we
proberen de TelevizierSpring te winnen met het
beste televisieprogramma. Elke avond
maken we hiervoor
opnames. Presentator
Arie Bombarie ontving
tafelgasten, zoals Sjaak
die vertelde over zijn
vrachtwagens. Op de
beamer zagen we foto's
van vandaag en de Tip
van Tom (genoeg water
drinken!). Hilde was de
muzikale act en we
eindigden met Springen
Nondeju van de Snolleke
Bollekes. Wat een lol!

Aan tafel!
Spaghetti met
goed gevulde
Bolognese-saus,
geraspte kaas,
een bakje zoetzure komkommers en als
toetje bakjes
vruchtenyoghurt
Buiten is het...

Heerlijk zonnig
en warm en een
strak blauwe
lucht met een
lekker windje

Heerlijk in de zon in de Lange Frans!

Goed verhaal, lekker kort...

Jij bent een gelukte vogel
Puntjesvingertjes
Dat is verslim
Als we terug gaan naar
Holland komen we jullie
wel halen
Ik werk met allemaal
toeters en bellen
Kruispuzzels
Lach je mij nou uit? Nee
ik lach je om!

Casper op een selfie met Syl en Remco

Leuke filmpjes zien van jouw vakantie? Like ons dan op Facebook!
Www.facebook.com/vakantiecentrumdespring
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Zwemmen bij de Potten en karaoke-feestje
Met zulk mooi weer kun je natuurlijk van alles doen, maar het beste is naar een
recreatieplas gaan en lekker relaxen! Na een lekker ontbijtje hebben we ons heel
goed ingesmeerd en zijn we met de busjes naar de Potten bij het Sneekermeer
gereden. Daar is een zwemplas, een strandje en heel veel grasveld om lekker te
liggen. Met vooral veel bomen dus schaduw! Als je niet wilde zwemmen was dat
prima, we hadden ook voetballen en spelletjes bij ons en ook de geluidsbox om
muziek te draaien. Mette liet zien hoe goed ze op het klimrek was, Christa en
Monique vonden het heerlijk in het water, Hans vermaakte zich met het observeren
van de waterskibaan, Hilde tenniste met Tom en Casper ging volleyballen met
Remco en Eva en Lisa. John hield van een afstandje alles in de gaten, lekker op
een stoeltje in de schaduw en Rozemarijn maakte een boel grapjes met de
begeleiding. Rhona en Louise lagen bruin te worden in de zon en Sjaak kletste de
middag aan elkaar met gezellige verhalen. Zo vermaakte iedereen zich prima! Als
lunch hadden we broodjes gezond en natuurlijk hebben we heel veel gedronken,
want dat was de Tip van Tom gisteren! Moe maar voldaan gingen we rond 4 uur
weer naar Akkrum toe. Na het avondeten kwam de crew van Spring-TV weer langs
en daarna ging de beamer aan met karaoke. Iedereen mocht liedjes aanvragen en
meezingen met de microfoon erbij. Het werd een heel gezellig feestje!

Mette laat zien hoe goed ze is op het
klimrek

Spring-TV
Vandaag tijdens de
opnames keken we eerst
foto's van vandaag op de
beamer en daarna kwam
Hans als tafelgast
vertellen over de jetskikabel bij de Potten.
Christa was de muzikale
act van vandaag en
stond te swingen op de
dansvloer. Het
vanmorgen
zelfgemaakte decor
werd bewonderd en
natuurlijk hadden we de
Tip van Tom: smeer je
goed in! Als afsluiting
dansten we op Springen
Nondeju!

Aan tafel!
Heerlijke wraps
met pittig gehakt,
tomaat,
ijsbergsla, zure
room en
geraspte kaas
met een toetje
van chocolade
en aardbeien
Buiten is het...

Zon zon zon en
het weerbericht
zegt dat we dit
mooie weer nog
even houden!

De crew van Spring-TV

Goed verhaal, lekker kort...

Kleuren is echt makkelijk:
de stift doet al het werk, jij
doet eigenlijk niks
Likjeslapjes in de nek
Gatverdamme dat stinkt
naar koeienpoep!
Hey dat is de Pelikon van
Sietske en Hielke!
Geef me maar een hand.
Aangenaam, Lisa.
Komen jullie uit Balk???

Louise zingt enthousiast met de karaoke
mee!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan
en onze leidings: Eva, Lisa, Remco en Tom
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Mooie vaartocht, picknicken, terras en disco-avond
Na het ontbijt hebben we de motorsloep volgeladen met lunch-spullen, drinken,
zonnebrand en muziekinstrumenten en zijn we een super mooie vaartocht gaan
maken. Via de Poelen gingen we richting Goïngaryp, waar we in het haventje
hebben aangelegd om te picknicken. Even in de schaduw, want de zon brandde er
goed op los! Hierna zijn we met het zelfbedieningspontje (dat vond John fantastisch,
hij mocht op de knop duwen!) naar café de Klokkenstoel gevaren, waar we een
drankje hebben gepakt op het terras en we kregen er bitterballen bij. Toen iedereen
weer genoeg afgekoeld was voerde de tocht ons door een super mooie smalle
sloot, met heel veel groen en mooie huisjes. Sjaak, Casper, Mette, Hilde, John en
Rozemarijn hebben vandaag de boot bestuurd en dat ging super goed! In de boot
werd er flink gezongen en zelfs gedanst, we maakten een goeie indruk op de file
met boten achter ons... Rond 4 uur waren we weer terug op de Woutje, waar we
wat spelletjes hebben gespeeld en er werd lekker relaxed gekleurd en geknutseld.
Na weer een heerlijke maaltijd van kok Stefan (Hans is echt ontzettend onder de
indruk van hem...) hadden we de disco-avond! DJ Syl draaide allerlei
verzoeknummers en er werd flink geswingd op de dansvloer. Christa ging helemaal
los op R U Ready en Monique lachte zich suf om de flauwe dansjes van de
begeleiding. Om 11 uur ging de polonaise richting de slaapkamers, lekker slapen!

Sjaak is een stoere schipper

Spring-TV
Omdat we
vanavond discoavond hadden
gepland en er geen
tijd was voor
Spring-TV, stuurde
de crew ons een
leuk filmpje. Ze
waren bij de
opnames van een
andere televisieprogramma en
wensten ons veel
plezier met de
disco!

Aan tafel!
Lekker smeuïge
andijviestamppot met
spekjes en
geraspte kaas,
een
zelfgemaakte
gehaktbal erbij
en pudding toe
Buiten is het...

Best een flink
windje maar dat
was lekker
verkoelend in die
hitte en zon!

Even bijkomen in de schaduw op het terras

Goed verhaal, lekker kort...

Lachen gieren bullen
Ik erger me in stilte
Ik heb dat pas nog
gekeken. Hoepas?
Guus Meeuwis: Tingeling,
tingeling oehoe!
Krijgen we vanavond de
Tip van Flip?
De exit-pluk
Wil je het witte licht
uitdoen?

De dames tijdens de disco-avond!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan
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Relaxte rustdag, kaartjes schrijven, terras en bioscoop-avond
Halverwege de week hebben we altijd de rustdag, dan is iedereen wel toe aan een
dagje rustig aan. Die dag begint natuurlijk met uitslapen. Sommige gasten kwamen
pas om half 11 uit hun bed! In de huiskamer was een inloop-ontbijt met gekookte
eitjes en stond een gezellig muziekje op. Toen iedereen gegeten had hebben we
een decor gemaakt voor de playbackshow van komende dinsdag. Iedereen kleurde
mee en het eindresultaat was prachtig! Monique en Christa speelden buiten Jenga
maar de toren met blokjes viel steeds om door de wind. Dan maar het spel
Onderuit! We konden vandaag Spring-ansichtkaarten kopen om naar huis te sturen.
Iedereen zat fanatiek te schrijven en de begeleiding hielp mee waar dat nodig was.
John had een boel kaarten en schreef dat hij gestuurd had in de boot! Casper was
met zijn talenschrift bezig, hij heeft in allerlei verschillende talen woorden
opgeschreven, knap hoor! 's Middags na de lunch (tosti's, lekker...) gingen we met
de busjes naar het dorp. We namen een drankje op het terras van De Cleef en daar
kregen we gratis bitterballen. De meiden hadden ontzettende lol aan tafel, zelfs
Rhona en Louise kletsten en lachten flink mee! Mette vertelde allemaal moppen, die
nog best ingewikkeld waren trouwens... Na een heerlijke avondmaaltijd (waar kok
Stefan de hele dag mee bezig is geweest) keken we de film Mees Kees op de
beamer. Bioscoop-avond dus, lekker relaxed onderuit!

Hans vindt het fijn op de boot!

Spring-TV
Vanavond was Casper
tafelgast. De rollen
waren omgedraaid: hij
interviewde Arie
Bombarie en die andere
knappe man van de
crew... Sjaak was de
cameraman en maakte
mooie shots. Monique
en Mette kwamen
vertellen over hun
vrolijke dag van vandaag
en John was de
muzikale act met Het
Kleine Café. De Tip van
Tom kwam 2 keer
voorbij: doe een petje op
in deze hitte en neem
vooral genoeg rust!

Aan tafel!
Uitgebreide nasi
goreng, met
loempia,
sperzieboontjes,
pittig ei, atjar, een
stokje saté met
saus, augurken,
uitjes en kroepoek
en als toetje
gebakken banaan

Buiten is het...

Heel zonnig en
warm maar nog
wel een flink
windje erbij,
zomers weer!

Gratis bitterballen en een drankje op het terras

Goed verhaal, lekker kort...

Zij mag haar eigen pinpas
beheersen
Je hebt een lamp
ontvliegd? Wa lulde
nou???
Je hebt de spinnen
gewebt gevangen
Wat heb jij nou weer
getekend op je arm? Dat
is mijn tattoo.
Zo jij hebt goede vingers!

Hilde en Eva in de zon
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Pretpark Duinenzathe en relaxte spelletjes-avond
Vandaag kregen we tijdens het ontbijt een promotiefilmpje van pretpark Duinenzathe te
zien, want daar gingen we naar toe, iedereen had tijdens het filmpje al voorpret!
Eenmaal in het pretpark aangekomen hebben we eerst wat gedronken en toen zijn we
op zoek gegaan naar de leukste attracties. Hilde was de held van de dag, die ging
overal in. Sjaak en Rozemarijn gingen in het enge-blauwe-ding (geen idee hoe die
heet...) en Sjaak vond dat best spannend. John stond bij elke attractie de vlaggen met
zijn Friese vlag. Casper heeft staan springen op de trampolines en Rhona ging van de
bootjes-glijbaan, super leuk vond ze dat! Hans en Louise hebben vandaag vooral
gekeken naar de anderen, maar ook dat is genieten! Als lunch kregen we frietjes met
frikandellen en kroketten, wat een verwennerij! Aan het einde van de dag hebben we
nog wat leuke dingen gekocht in het souvenirwinkeltje. Christa vond daar een magisch tshirt dat opkleurt in de zon, dat is bijzonder! 's Avonds tijdens Spring-TV was Hilde de
tafelgast en we keken de foto's van het pretpark. Daarna deden we een muziek-quiz.
We moesten raden wie de artiesten op de foto's waren en vervolgens zongen we er een
liedje van. We moesten ook instrumenten nadoen en het bijbehorende geluid maken en
tenslotte muziekfragmenten raden, Monique was daar erg goed in! De Tip van Tom was
“niet buiten filmen als het waait” (dat filmpje was dus niet te verstaan door de wind!).
Later op de avond deden we spelletjes en Mette, Rhona en Louise zaten lekker te
kleuren. Hans gooide de dobbelstenen voor Mens-erger-je-niet. Gezellig was het!

Mette en Monique vermaken zich prima
in de vlinders

Aan tafel!
Aardappel-puree
met kaas uit de
oven, erwtjes en
worteltjes, een
runderworstje
met jus en als
toetje pudding
met verse
banaan erdoor
Buiten is het...

Alweer zo'n
zonnige zomers
warme dag, wat
een geluk
hebben we!

Alles is OK in de rij voor de achtbaan!

Goed verhaal, lekker kort...

Rozemarijn en Eva
liggen te relaxen op
de trampolines

Dat lijkt net zo'n hond als
Syl heeft maar dan
anders (over een zwarte
poedel...)
Huh zei je wat? Nee
hoezo?
Ik wilde vroeger altijd een
tijger als huisdier. Och
meid...
Dat nummer is op je hart
geschreven

Rhona in de rij voor de botsauto's
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Winkelen en Playbackshow
Vanmorgen na het ontbijt kwamen alle verkleedkleren uit de kast, zodat we alvast
een outfit uit konden zoeken voor de Playbackshow van vanavond. Dat leverde
hilarische taferelen op, zeker toen Casper met een heleboel jurken en doeken om
zich heen rond ging lopen als dolfijn Flipper! Na de lunch (een snel broodje gezond)
gingen we met de busjes naar Sneek, daar was Hans al de hele week naar uit aan
het kijken! We hadden een damesgroepje en een mannengroepje tijdens het
winkelen. De dames scoorden een heleboel nagellak, make-up, kleurboeken en
knutselspullen. Rozemarijn kocht een heel lief knuffelbeest en Christa vond mooie
kraskaarten van Frozen. De mannen slaagden voor de stoere dingen: Sjaak vond
een coole vrachtwagen voor zijn verzameling en John kocht een nieuwe Friese vlag
en een nieuwe landkaart. Na een uitgebreide zoektocht naar een ijszaak waar ze
suikervrij ijs verkochten (voor Monique, maar helaas konden we dat niet vinden, dus
kreeg zij op de boot een zelfgemaakt suikervrij ijsje!) hebben we een ijsje gegeten
en zijn we terug gegaan naar Akkrum. 's Avonds hadden we de Playbackshow! De
crew van Spring-TV deed de presentatie, de jury en de muziek, dat was gezellig!
Rhona deed een super swingend nummer van Ariane Grande, Monique was ABBA,
Hans deed Beat it en Hilde zong Spijt van Fabienne Bergmans. Als afsluiting hingen
we gezellig aan de bar met een drankje. Dit was alweer een topdag!

Rozemarijn kocht een mooie knuffel

Aan tafel!
Zelfgebakken
frietjes met may
en ketchup, een
heerlijk broodje
hamburger met
sla, tomaat,
cheddar-cheese
en ui en als
toetje een sorbet
Buiten is het...

Het is echt
onvoorstelbaar,
maar vandaag
was het alweer
zonnig en warm!

Wat een feest werd het na de show!

Goed verhaal, lekker kort...

Hilde showt haar K3DVD

Het is een plant en het is
groen. Een doperwtje.
Nu ben ik mooi
Doe dat spook maar even
in de huiskamer Flipper!
Bedacht = dag + bedankt
Ik vind stoperwtjes lekker
Vanavond gaan we ons
als groep bezatten
Hans slaat vlieg: Rot op
vlieg, ga Tom maar
pesten...

Christa zong de sterren van de hemel
tijdens de Playbackshow!
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Relaxte rommel-ochtend, varen, terras, uit eten en Spring-TV
Vanmorgen hebben we het eerst even lekker rustig aan gedaan. We hebben ons
vermaakt met alle spulletjes die we gisteren in Sneek gekocht hebben en alle
dames hebben hun nagels gelakt voor het uit eten. Zelfs Louise vond dat super
leuk! Buiten zaten Sjaak en Hans heerlijk te relaxen en te kletsen in de schaduw
van de parasol. Na een heerlijke tosti zijn we met z'n allen in de Lange Frans
gestapt om nog even een mooi stuk te gaan varen. Het was heerlijk op het water en
iedereen die dat wilde mocht de boot besturen. John wees ons de weg, want hij had
zijn waterkaart bij zich! We hebben aangelegd bij café Het Meer van Lenten, waar
we een drankje hebben gedronken op het terras met uitzicht op het Sneekermeer.
Daarna nog even een rondje over de Poelen en toen via de sluis bij Terherne door
naar restaurant 't Far. Daar werden we om 5 uur verwacht voor het uit eten. Dat is
pas een fijne afsluiting van de vakantie! We mochten kiezen tussen spareribs, vis,
Griekse kip, runderstoofpotje, saté en schnitzel en we kregen er een heleboel
bakjes met gebakken aardappels, frietjes, salade en groenten bij. Als toetje een ijsje
met slagroom, iedereen heeft ontzettend zitten genieten! Weer terug op de Woutje
hadden we de laatste aflevering van Spring-TV. Ons doel was het winnen van de
Televizier-Spring en dat is gelukt: Spring-TV is uitgeroepen tot het beste tvprogramma van 2018! Dat was reden voor een feestje, met Spring Nondeju!

John vindt het sturen prachtig!

We willen jullie
allemaal heel erg
bedanken voor
deze super
gezellige en vrolijke
vakantieweek! We
hebben van jullie
genoten en we
hopen jullie volgend
jaar weer te zien bij
de Spring in
Akkrum!
Groeten van Arnold,
Syl, Eva, Lisa,
Remco en Tom!

Een sexy knipoog van Eva op de
laatste pagina van de krant...

Aan tafel!
Uit eten bij 't Far
in Terherne, met
keuze uit allerlei
vlees of vis, een
boel frietjes,
aardappels,
groenten en sla
en een ijsje met
slagroom toe
Buiten is het...

Het mooiste
vakantieweer
wat je maar kunt
verzinnen, ook
de laatste dag!

Nog een laatste keer varen...

Aan tafel bij Arie Bombarie van
Spring-TV
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en onze leidings: Eva, Lisa, Remco en Tom

De Spring-Vakantiekrant
Vakantie-belevenissen in Akkrum
zomer 2018

John

Christa
Mette

Casper
Monique

Hilde

Rozemarijn

Rhona
Louise

Sjaak

Hans

Kok Stefan

Arnold en Syl

Ons super-team met allemaal hoge punten
tijdens de playbackshow, want die nul daar
rechts is een tien! Remco, Eva, Lisa en Tom!

