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Maandag
3 september

Buiten is het...
Aangenaam:

soms zon, soms
wat bewolkt, zo'n

22 graden en
een windje

Alida mikt een ballon kapot

Leuke filmpjes zien van jouw vakantie? Like ons dan op Facebook!
Www.facebook.com/vakantiecentrumdespring

Gezellige aankomst, varen, terras, opnames De Spring goes Live en baravond

Vandaag rond 1 uur kwamen 12 gasten aan bij ons schip de Woutje voor hun
paardenvakantie en iedereen had er super veel zin in! Veel mensen kenden elkaar nog

van vorig jaar en het was meteen gezellig. Na een broodje en het welkomstwoordje door
Syl (met regel nummer 1: lief zijn voor de begeleiding, haha!) deed de begeleiding een

kennismakingsspel. Er hingen allemaal ballonnen met naam-briefjes erin aan de lamp in
de huiskamer en om de beurt mochten we een ballon kapot prikken met een stok. De
persoon met de naam die eruit kwam mocht iets over zichzelf vertellen. Emiel vertelde

dat hij op stijldansen zit en Elgat dat hij naar Bonaire op vakantie was geweest. 's
Middags zijn we met z'n allen in onze motorsloep de Lange Frans gestapt en naar

Terherne gevaren. We hebben aangelegd bij café Portunus om daar op het terras wat te
drinken. En te proosten op een leuke vakantie natuurlijk! Anne en Stefenie hadden

meteen een boel lol, dat belooft wat voor de rest van de week... Eenmaal weer terug op
de Woutje hadden we het rustuurtje (effe lekker relaxen) en na het avondeten kregen we
bezoek. De crew van het televisieprogramma De Spring Goes Live kwam binnen en zij
willen deze week met ons opnames gaan maken, om uiteindelijk aan het einde van de

week de Televizier-Ring te winnen. Als tafelgast kwam Stefenie vertellen over de dag en
over paarden en presentatrice Pritt Mekker kletste de show aan elkaar. Ze deelde ook
nog handtekeningen uit, zelfs op Roy zijn buik! We hebben de avond afgesloten met

verzoekliedjes voor iedereen en een drankje aan de bar. Gezellig hoor!

Aan tafel!
Spaghetti met

heerlijke
Bolognese-saus

en geraspte
kaas met een
stokbroodje

bruschetta erbij
en 2 soorten vla

als toetje

Proosten op het terras

Goed verhaal, lekker kort...
Ja dan ik niet een grapje 
uitmaken

Je kan 1 keer een paard 
opvoeren

Toen ving ik een vis van 7
meter lang

Ik heb niet dat dinges bij 
me maar wel dat ding

We waren verkeerd aan 
het rijden met de bootjes

Je bent bijna net zo oud 
als je schoenmaat

De regisseur met de handtekening van
Pritt Mekker op zijn buik

Anne was lid van de
crew van De Spring

Goes Live!
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Dinsdag
4 september

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy

Paardrijden, relaxen en kampvuur

Vandaag hebben we de groep in tweeën gesplitst en zijn we lekker gaan
paardrijden op de Spring-paarden Dexter en Vayla! In de ochtendgroep wilden Alida

en Elgat liever niet op het paard, maar ze hebben er wel mee gewandeld door de
bak en een slalom gelopen. Henk wilde eerst niet maar ging toen toch op Vayla en
reed als een echte cowboy de slalom in draf. Ed zat als een prins op het paard en
Karlijn zat helemaal te glunderen op Dexter. Emiel reed ook super goed, de draf
ging mooi! In de middagploeg werd echt super goed gereden. Anne oefende met

figuren rijden, Lilian reed mooie overgangen van stap naar draf en terug (al kletsend
tegen het paard...), Stefenie kreeg Dexter mooi onder controle (zelfs als ie eigenwijs
was!), Dieuwke reed heerlijk in draf op Vayla, voor Wilco was paardrijden heel lang
geleden maar daar merkte je niks van en Ron moest een pion van Syl haar hoofd
pakken vanaf het paard, dat ging prima! Syl sloot af met een trucje met Dexter, hij

moest een hoed apporteren, leuk! De mensen die niet aan het rijden waren werden
bij de Woutje bezig gehouden. Er werd gevist, Karlijn en Emiel deden een Loom-
competitie, Henk ging even het dorp in om visspullen te halen en er werden wat

spelletjes gedaan. Na het rijden lekker even douchen was ook fijn met al dat zweet
en paardenkwijl! 's Avonds hadden we kampvuur op ons terras. Met een muziekbox

en een drankje erbij hadden we een super gezellige avond!

Aan tafel!
Zelfgebakken

frietjes met
broodjes

hamburger en
als toetje een

bakje ijs in twee
smaken met
slagroom en

aardbei

Buiten is het...
Een heerlijk

zomerse dag
met heel veel
zon en wel 25

graden!

Karlijn glunderend te paard... Syl en Elgat sluipen met Vayla

De Spring Goes Live

Vandaag hadden we
Wilco als tafelgast die
kwam vertellen over
vandaag. Natuurlijk
keken we paarden-

bloopers en de rol van
assistente en

cameraman werd
uitbesteed aan het

publiek. Ondertussen
hadden Pritt Mekker

en de regisseur
steeds ruzie over van
alles en nog wat, daar
kon iedereen heel erg
hard om lachen, wat
een stelletje is het!

Goed verhaal, lekker kort...
Mormen uit de westhoop

Ik voel de wind door m'n 
voeten gaan

Hij vong als een malle

Ze is monopolytatief

Dat klinkt alcoholistisch

Ik heb zo mijn moment

We zetten hem wel onder
het krukje

Wil je... onder je kont?

Hey schuit schuit

Henk is bijna een echte hoefsmid
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Woensdag
5 september

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy

Hoefijzers schilderen, winkelen en spelletjesavond

Vanmorgen na het ontbijt hebben we onder het genot van een kopje koffie hoefijzers
zitten beschilderen die Roy had meegenomen van thuis. Lilian maakte er eentje

voor haar vriendje Eddie met allemaal bloemen en vlinders. Ed kreeg er eentje met
stippen van Mirjam. Ron vond die van hem het mooiste! Na de lunch (lekkere tosti's,

altijd fijn!) zijn we met de busjes naar Joure gereden om te winkelen. In twee
groepjes (een mannen-club en een vrouwen-club) gingen we de stad in op zoek

naar de leukste souvenirs. Karlijn heeft diamant-painting en een ketting voor haar
vriendje gekocht, Dieuwke een mooie kop en schotel met Friese paarden, Anne

vond een klein speelgoedhondje (dat kon precies va haar zakgeld!), Stefenie kocht
ook diamant-painting en een Friesland-shirt voor haar vriendje, Ed werd blij van een
mooie koffiemok en Ron kocht een nieuwe hengel (van maar liefst 6 meter lang!) en
tuigjes, zodat hij lekker kan vissen. Emiel kon helaas geen goeie CD's vinden, maar

wie weet vindt hij later in de week nog wel iets! Als afsluiting zijn we bij café de
Stam wat gaan drinken op het terras. 's Avonds na de opnames van De Spring

Goes Live kwamen er allerlei spelletjes en kleurplaten op tafel. Wilco en Stefenie
zaten lekker slap te kletsen met Anne, Dieuwke ging sjoelen met Wendy, Alida zat
met Karlijn te kletsen aan de bar en Henk genoot van zijn biertje. Elgat was even

niet lekker dus die ging vroeg slapen. En rond 11 uur ging iedereen naar bed!

Aan tafel!
Lekker smeuïge
andijviestamppot
met spekjes en

kaas erdoor, een
heerlijke

zelfgemaakte
gehaktbal erbij

en als toetje
bananenpudding

Buiten is het...
Lekker warm en
zonnig en geen
regen, heerlijk
weer om buiten

te zijn!

Mirjam en Ed spelen domino
Hoefijzers beschilderen

De Spring Goes Live

De paradepaardjes
waren Karlijn (die
vertelde over het
shoppen) en onze
nieuwe vrijwilligster

Michelle die zich moest
voorstellen en dus een

ballon kapot moest
prikken! Alida was

assistente en bediende
de borden met Applaus
en Sssst. Ron bediende

het klapbord als
assistent-regisseur. De
regisseur was van alles
vergeten te regelen voor

Pritt Mekker (geen
biertje, geen nootjes),

dus alweer ruzie!

Goed verhaal, lekker kort...
Ik ben hard aan het 
giechelen van binnen

Ik ben nog langer niet 
oud

Dat was met zo'n extra tik
ding

Daar gaat je haar 
overheen staan

Het is leuk om even een 
visje uit te gooien

Stuipschuiten

Hij doet het met bijen

Dieuwke en Lilian zoeken iets leuks uit bij
de VVV in Joure
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Donderdag
6 september

Kaartjes schrijven, paarden poetsen, terras, De Spring Goes Live en baravond

Vanmorgen mochten we een beetje uitslapen, dat was lekker! Na het ontbijt konden
we Spring-ansichtkaarten kopen om naar huis te sturen. De begeleiding hielp mee
met schrijven als dat nodig was en de mensen die klaar waren gingen lekker zitten
knutselen en kleuren. Als lunch kregen we boterhammen met knakworst en daarna

gingen we naar de paarden toe om ze eens goed te poetsen. We maakten bij
Dexter een knotje tussen zijn oren, hij zag er ineens heel raar uit als een hipster met

een man-bun! Toen het begon te regenen gingen we weer even naar de Woutje,
maar gelukkig werd het later droog en konden we nog even het dorp in met de

busjes. Natuurlijk gingen we naar het Gratis-bitterballen-café, waar we bitterballen
kregen bij ons drankje, lekker! De serveerster haalde flauwe grappen uit met de

begeleiding (ze sloot ze buiten op het terras, alle gasten heel hard lachen!) en de
eigenaar had moeilijke raadsels voor ons. Op de terugweg ging een groepje gasten
lopend en zij zijn gestopt bij de Aaituin op de haven. Elgat en Anne knuffelden met
het hele grote konijn, ook al wilde die niet echt vastgehouden worden! 's Avonds

kwam de crew van De Spring Goes Live weer langs. We deden een paardenquiz en
Pritt Mekker had haar paard meegenomen. Pritt en de regisseur kregen natuurlijk

weer ruzie en nu had Pritt haar zweepje bij zich. Hilariteit alom! We sloten de avond
af met een drankje aan de bar en wat gezellige muziek. Dit was weer een fijne dag!

Aan tafel!
Goed gevulde

wraps met
pittig gehakt,
zure room,

tomaat, ijsberg-
sla, paprika en
geraspte kaas
en pudding toe

Buiten is het...
Behoorlijk warm,

wat stapel-
wolken, zon

tussendoor en
een spatje regen

Vayla heeft een mooi staartje Leuke terrasfoto!

Dexter met een
man-bun...

Geen gezicht!

Goed verhaal, lekker kort...
Elke keer als hij slikte 
moest ik de Heimlich 
doen

Uitspookerd

Mensen stoppen dingen 
in plekken

Ik weet dat er iets mis 
met me is

Ik kom uit Ironië, dat ligt 
bij de Sarcastische Zee

Ze schrok zich helemaal 
de tandjes

Gezellige baravond

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy
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Vrijdag
7 september

Super mooie buitenrit en disco-avond

Vandaag hadden we het hoogtepunt van de week: we gingen op buitenrit in Een in
Drenthe! Bij stal het Fjordenpaard kregen we een huifkar en 3 losse paarden mee,
waarmee we een ontzettend mooie tocht hebben gemaakt door de bossen, langs

weilanden, door dorpjes heen en langs de hunebedden. Om beurten ging iedereen
te paard en het rijden ging heel goed. Dieuwke had een bijzondere opstap-actie (die

zat ineens achter het zadel...), Anne's paard struikelde maar ze bleef fantastisch
goed zitten, Henk draafde hele stukken en liet Roy flink rennen, Alida en Elgat

hebben een heel stuk naast de paarden meegelopen, Lilian zat weer kletsend op
haar paard en Stefenie heeft bijna de hele tocht de huifkar mogen mennen van Syl.
In de huifkar hadden we een JBL-box dus we hadden muziek onderweg, gezellig!

Halverwege de route stopten we bij de hunebedden om wat te drinken en een
groepsfoto te maken. Eenmaal weer terug bij de stal lieten we kaketoe Coco

dansen op muziek, dat vond iedereen heel erg grappig! Rond half 6 waren we weer
terug op de Woutje, waar we lekker gedoucht hebben en onze discokleren

aangetrokken, want 's avonds hadden we disco! DJ Syl draaide allerlei leuke
plaatjes en er werd flink gedanst. Karlijn ging helemaal los, Ed haalde grapjes uit
met Mirjam, Emiel stond ontzettend te genieten en Elgat trok zijn shirt uit op het

liedje Shirt uit en Zwaaien. Wat een held! En wat een topavond was het!

Aan tafel!
Witte rijst met

prutje à la
Stefan: gehakt,

ketchup,
champignons, ui
en abrikozen en

als toetje een
bakje

watermeloen

Buiten is het...
Hollands

stapelwolken-
weer met soms
een bui maar
ook veel zon

Stefenie kan fantastisch mennen!

Gezellige groepsfoto op het hunebed

Leuke foto van de
crew!

Goed verhaal, lekker kort...
Ik ben er in mijn hoofd 
voor gaan zitten

Ik ben 24/8 buiten

Ik kom al 2 jaar, dat is op 
1 vinger te tellen

Ik heb zeeën van plek

Als je niet kijkt dan staat 
ie onder de stoel

Ga toch aan je neus 
hangen

Ik heb een douchie in bed
Ron en Syl met de huifkar op de

achtergrond

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy
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Zaterdag
8 september

Relaxdag, De Spring Goes Live, bowlen en bioscoop-avond

Vanmorgen begon onze dag met uitslapen en sommige gasten werden pas om 11
uur wakker, heerlijk! In de huiskamer was een inloop-ontbijtbuffet met warme

broodjes en gekookte eitjes. De ochtend hebben we dus lekker relaxed
doorgebracht! Na de lunch was er weer een opname van De Spring Goes Live. We
kregen bezoek van Marie Bombarie, die als jury kwam kijken of ons tv-programma
wel genomineerd kon worden voor het winnen van de Televizier-Ring. We hebben

ons van onze beste kant laten zien en Pritt Mekker was doodzenuwachtig. Het ging
een hele tijd goed, maar uiteindelijk kregen Pritt en de regisseur toch weer ruzie

over de voorwaarden van haar contract. Ze is wel veeleisend hoor! Om half 3
gingen we met de busjes naar de bowlingbaan in Joure. We hadden twee banen en
de puntentelling werd bijgehouden door middel van paardenraces: elk paard op het
scherm gaf aan hoeveel punten mensen hadden. Wat een toepasselijk verhaal in

onze paardenvakantie! Alida bleek de bowling-koningin te zijn, zij gooide echt super
goed. Ook Wilco gooide een boel punten. We deden een drankje en een

bittergarnituur erbij, lekker hoor! Terug op de Woutje ging Henk nog even vissen
(met poncho aan want het regende, maar dat maakte hem niks uit!) en 's avonds
hadden we bioscoop-avond. We keken de film Sing op de beamer en in de pauze

hadden we lekkere hapjes. Rond half 11 ging iedereen naar bed, welterusten!

Aan tafel!
Nasi, saté met
saus, loempia
met chilisaus,
atjar, een pittig
ei, kroepoek,

allemaal
zelfgemaakt en

gebakken
banaan toe

Buiten is het...
Best wel

winderig en niet
zo heel warm, 's

avonds wat
regen

Wat een schattige foto! Gezellig op de bowlingbaan!

Wilco heeft een
spare gegooid!

Goed verhaal, lekker kort...
Ik lig in de hoek, daarom 
viel ik er niet af

Een CD van Jantje Snip

Even uitrutselen

Dan moet je dieper 
opstaan

Doe een beetje poes

Hoeveel kilo zit er in een 
hoefijzer?

Hou oud is je schimmel?

Als je maar gemutst bent

Geen idee wie er achter die capuchon
verstopt zit...

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy
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Zondag
9 september

Paardrijden, uit eten en afsluiting De Spring Goes Live

Als afsluiting van een super leuke week hebben we vandaag nog een keer
paardgereden. We gingen met de hele groep naar de Spring-paarden en we

mochten om de beurt rijden. In de bak was een parcoursje uitgezet. We moesten
balkjes draven, haakse bochten door sturen en natuurlijk de slalom doen, het liefste
in draf. Anne, Henk en Stefenie hebben gegaloppeerd vandaag en dat ging super

goed! Dexter probeerde uit hoe ver hij kon gaan bij Wilco maar hij was 'm prima de
baas... Karlijn zat helemaal te stralen op het paard en Dieuwke was super blij dat ze

nu niet zo lang hoefde te wachten met rijden als afgelopen dinsdag. Ed bleef
hartstikke goed zitten op Vayla en Emiel reed een prachtige slalom. Ron leerde hoe
hij zijn benen wat meer kon laten hangen en daardoor liep Dexter een stuk sneller

dan eerst. Aan het einde liep Elgat een heel stuk met Dexter en Alida liet Vayla
uitstappen, met Syl erop! Op het terras deden we allerlei spelletjes: groot memory,
hoefijzer werpen en jeu-de-boules. Dat was een leuke activiteit erbij! Na het rijden
ging iedereen douchen en zich omkleden, want om 5 uur werden we verwacht in

restaurant 't Far. We hebben er heerlijk gegeten! 's Avonds kwam de afsluiting van
De Spring Goes Live. Marie Bombarie kwam ons de Televizier-Ring uitreiken en

Pritt Mekker en de regisseur kregen ruzie over wie hem mocht krijgen. Dus alweer
hilariteit alom! Toen nog een klein laatste feestje en lekker slapen!

Aan tafel!
Lekker uit eten

bij 't Far in
Terherne, met

keuze uit allerlei
vlees of vis, een
boel bijgerechten
en als toetje een

ijsje met
slagroom!

Buiten is het...
Op 1 bui na was
het de hele tijd
droog en best
wel zonnig,
prima weer!

Emiel als prins op het zwarte paard Over de balkjes heen zonder ze te raken...

We willen jullie
allemaal heel erg

bedanken voor deze
super gezellige

week! 

We hebben enorm
van jullie genoten en
met jullie gelachen... 

We hopen jullie
volgend jaar weer te
zien bij de Spring in

Akkrum!

Groeten van Arnold,
Syl, Michelle,

Mirjam, Roy en
Wendy

Goed verhaal, lekker kort...
Ik vind sectie ook altijd 
spannend

Ik lach me dood. Wie is er
dood?

Het begint behoorlijk te 
blauwen

Effe de hoeven langer 
maken

Als je me likt hè...

Ik moet ook altijd 
paardrijden van jou

Mijn pornopens...

Pritt Mekker en Marie Bombarie met
Anne aan tafel

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl, kok Stefan

en onze leidings: Michelle, Mirjam, Roy en Wendy
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Alida

Wilco

Emiel

Lilian

Henk

Dieuwke

Karlijn

Elgat

Ed

Ons super gave team!

Michelle, Mirjam, Wendy en Roy!

Arnold en Syl

Kok Stefan

Anne

Ron

Stefenie


