1995
–

2000

De Spring-Jubileumkrant
Een terugblik op 25 jaar begeleide vakanties
bij de Spring in Akkrum!

Het begin van de Spring!
Meer dan 25 jaar geleden kocht Arnold een vrachtschip, de Janszoon. Hij ging erop
wonen en wilde er graag een bedrijfje op beginnen. Via via hoorde hij over vakanties
voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat leek hem hartstikke leuk, dus hij
ging het schip verbouwen tot een gezellige groepsaccommodatie! Hij vond een
prachtige ligplaats in Linden, een klein dorpje bij Cuijk in Brabant en in 1995 begon hij
met het organiseren van dagjes uit. Vooral om te kijken wat mensen leuk vinden om te
doen. Dus hij ging met ze varen, ze gingen schatzoeken op een eiland en natuurlijk
werd er een feestje gebouwd in de bar van het schip. Dat vond iedereen prachtig, dus
het jaar erna kwamen er vakanties van een week. Er werden in de tijd allemaal stoere
dingen gedaan. Kampvuurtje stoken, vlotten bouwen en daarmee het water op,
spannende thema's waarbij de gasten waterfietsen gingen stelen (niet echt hoor!!!),
super mooie kanotochten, er werd gezeild en de gasten deden droppings in de buurt
waarbij ze zelf de weg moesten terug vinden naar het schip. In 1999 ontmoette Arnold
Syl en al snel runden we samen het bedrijf. De eerste paar jaren waren er maar een
paar vakanties per zomer, maar dat groeide langzaam uit naar meerdere weken. En
ondertussen leerden we steeds meer over het werken met onze gasten en het
organiseren van leuke en veilige vakanties. De gasten vonden het geweldig bij de
Spring en ze bleven terugkomen. We hebben nu nog gasten die er toen al bij waren en
zelfs een paar vrijwilligers uit die tijd komen nu nog steeds!

1999: Met de gasten bouwden we een vlot van
surfplanken en gingen we het water op. Versierd en
wel, wat een bekijks hadden we!

Wist je datje...
Als activiteit gingen
we naar de
Zomerfeesten van de
Vierdaagse in
Nijmegen. Iedereen
een cowboyhoed op
voor de
herkenbaarheid en
daar gingen we.
Potverdorie wat was
het daar druk... We
waren alleen maar
bezig met gasten
tellen en kwamen er
elke keer eentje
tekort, omdat hij
geen hoed op wilde.
Wat een stress was
dat, we besloten ter
plekke dat nooit meer
te doen. Ondanks dat
was het toch erg leuk
hoor!

2000: Smokkelaar Cor (ofwel vrijwilliger Bas) werd door de politie in de boeien
geslagen. Wat een spannend thema was dit!

1995: Het begon allemaal op ons schip de Janszoon met een mooie
ligplaats in Linden, vlakbij Cuijk in Brabant.

1995: Een jonge Arnold met een jonge John. Hij komt
nog steeds op vakantie, met z'n eigen zwemvest!

Op de hoogte blijven van wat we allemaal doen? Like ons dan op Facebook!
Www.facebook.com/vakantiecentrumdespring
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Verhuizing naar Friesland
Na een aantal jaar in Brabant vonden we het tijd worden voor een nieuwe plek, dus we
gingen op zoek naar een andere ligplaats voor de Janszoon. Eind 2001 verhuisden we
het schip, en dus het bedrijf, naar Akkrum in Friesland. In de eerste paar jaar huurden
we een ligplaats van de jachthaven. Natuurlijk moesten er ook boten komen, want we
wilden wel kunnen varen met onze gasten. Dus kochten we twee stalen sloepen en
maakten die geschikt voor dagtochtjes. In 2003 gingen wij trouwen en dat deden we op
een hele leuke manier. Onze trouwdag viel in de vakantieweek met de gasten die al
vanaf het begin bij ons op vakantie kwamen en zij mochten allemaal bij onze bruiloft
zijn. Met 2 boten (eentje met gasten en eentje met familie) voeren we naar het stadhuis
in Grou. We kwamen te laat aan omdat onderweg de benzine op was, er vielen gasten
in slaap tijdens de ceremonie, na het ja-woord zetten de vrijwilligers de gettoblaster aan
met “Als sterren aan de hemel staan” van Frans Bauer en er werden kilo's en kilo's rijst
over ons heen gegooid terwijl dat eigenlijk helemaal niet mocht. Maar ja, zeg er maar
eens wat van... 's Avonds hadden we een barbecue en een groot feest in café Kromme
Knilles in het dorp. Wat een geweldige belevenis wat dit! In 2004 konden we een stukje
grond kopen achter de jachthaven. Dat was helemaal kaal, dat zie je op de foto
hieronder, dus we moesten hard aan de slag om daar iets van te maken. En
ondertussen kwamen er steeds meer gasten op vakantie bij ons, dus gingen we
langzaam denken aan uitbreiding van ons bedrijf...

4 augustus 2003: Arnold en Syl gingen trouwen en
alle gasten van die week mochten mee naar het
stadhuis om bij de ceremonie te zijn. Daarna
vierden we feest in café Kromme Knilles. Wat een
bijzondere dag was dat!

Wist je datje...
Toen we naar
Friesland verhuisden
vonden we dat we
wel Fries moesten
leren spreken, dus
gingen we op cursus
in Leeuwarden.
Arnold vond het
huiswerk maken
maar niks, hij maakte
de cursus niet af...
Syl vond het niet zo
erg, dus die leerde
het redelijk spreken.
Maar we leerden
allebei wel genoeg
Fries om de Friese
gasten die we kregen
te kunnen verstaan.
En dat was best
handig, want het blijft
toch een moeilijke
taal!!!

2004: We konden een stuk grond kopen aan de Meinesloot. Zo zag het eruit.
Leeg dus! We moesten hard aan het werk om het mooi te maken!

2003: Ook toen deden we al het Zwemleslied tijdens de disco-avond:
schoolslag, watertrappelen en roeien op de grond. En hij blijft leuk!

2004: In de winter hadden we zoveel sneeuw dat de hele
haven plat lag en niemand naar z'n werk kon. Dus een
iglo bouwen met vrijwilliger Ernst en hond Moos!

Uitspraak van het jaar: “We bonjouren het brotlint na het downloaden bij de tatti”
“Elamineren is het leukste wat er is”
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Nieuwe accommodaties en nieuwe plek!
De uitbreiding kwam in de vorm van “de caravans”: tien houten huisjes die we zelf
hadden gebouwd en die in carré-vorm als een soort ranch werden geplaatst. Het aantal
gasten groeide, dus gingen we met dubbele groepen draaien: zowel in de caravans als
op de Janszoon. Dat werd een gezellige boel met zoveel gasten en vrijwilligers bij
elkaar! Na een boel hard werken met graafmachines, minikranen, modderlaarzen,
kruiwagens en heel veel spierpijn van het stratenmaken was ook ons nieuwe stuk grond
klaar om in gebruik te nemen. Er kwamen paarden bij en een rijbak, zodat we ook
paardenvakanties konden gaan organiseren. Dat wilden we al toen we nog in Brabant
lagen! Omdat we wisten dat de caravans maar 5 jaar mochten blijven staan, gingen we
op zoek naar een tweede schip. Dat werd de Woutje, die vonden we ergens in Brabant
en we hebben 'm zelf over het IJsselmeer naar Akkrum toe gevaren. Aangezien dat
schip vroeger met rijst voer voor de Silvo-fabriek, moesten we eerst kilo's rijst opvegen
voordat we konden beginnen met verbouwen... Het was een helemaal leeg schip, dus
we zijn er (met hulp van de klusjesman en wat vrijwilligers) 3 winters mee bezig geweest
om het te verbouwen tot een mooie groepsaccommodatie. Wat een werk was dat! En
ondertussen gingen de leuke activiteiten gewoon door: we maakten onze eigen
snackbar (zing een liedje voor een frietje), we maakten zelf pizza's in onze eigen pizzaoven, we hadden spannende thema's met speedboot-achtervolgingen en de ABBAzeilrace (onze zeilvakantie) werd een steeds groter evenement.

2007: Piet Paulusma kwam tijdens onze
zeilvakantie langs om het weerbericht op te nemen!

Wist je datje...
De 10 houten
caravans hebben we
gebouwd in een
loods in het dorp.
Toen ze klaar waren
moesten ze over de
weg vervoerd worden
naar ons terrein.
Maar ze waren te
breed dus dat moest
's nachts. Precies
voor de bakker brak
er iets belangrijks af
en toen hadden we
elektriciteit nodig om
dat te repareren. De
bakker was al brood
aan het bakken, dus
die had stroom voor
ons. De uitdrukking
“komt voor de
bakker” was zeer
toepasselijk!

2005: In de zomer namen we onze nieuwe zelfgebouwde accommodatie in
gebruik, in de volksmond “de caravans”. Dat was een fijne plek!

2006: We kochten een nieuw schip. Hier nog met de naam Helena, maar
dat werd de Woutje. We hebben 3 jaar gewerkt om 'm in te timmeren,
zodat onze gasten het naar hun zin zouden hebben aan boord...

2007: Sommige vrijwilligers komen echt al heel lang...
Hier staat Patrick achter de bar van de Janszoon. Hij
gaat nu nog steeds mee als begeleider tijdens de
vakanties! Proost!

Uitspraak van het jaar: “Het is hier geen 5-sterren hotel”
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Van twee schepen terug naar eentje
Vanaf 2010 namen we de Woutje in gebruik als accommodatie voor onze gasten. Dat
beviel hartstikke goed! Alles was er wat ruimer en luxer dan op de Janszoon.
Bijvoorbeeld in de slaapkamers: gewoon lage bedden, in plaats van de stapelbedden op
de Janszoon. Na een paar jaar dubbele groepen te hebben gedraaid (dus op beide
schepen tegelijk) hebben we vanaf 2013 alle groepen naar de Woutje verplaatst. Ons
seizoen werd daardoor wat langer, maar dat was niet erg. Ondertussen werd ook het
eten wat luxer. We gingen samenwerken met onze kok Evert. Hij maakte super lekkere
maaltijden klaar voor iedereen en daarnaast had hij veel contact met de gasten. Vaak
kwam hij 's avonds na de afwas nog even bij de groep zitten en gitaar spelen om ons te
vermaken, want dat kon hij super goed! Tijdens de visvakanties hadden we een nieuwe
activiteit: forelvissen bij de Woldstek in Ruinerwold. De mensen daar waren zo leuk en
behulpzaam, dat we er nu nog steeds met plezier komen! Verder zijn we in 2013
begonnen met het aanbieden van 13-daagse vakanties. Voor een aantal vissers was het
al een gewoonte om 2 visweken achter elkaar te komen, maar ook vanuit de muziek- en
paardengasten was er de wens om wat langer op vakantie te kunnen. In 2015
bestonden we 20 jaar en daarom kregen alle gasten een mooie Spring-trui met hun
naam erop. De kleur mochten ze zelf kiezen. Na het seizoen vierden we het 20-jarig
bestaan met alle (oud-)vrijwilligers en chauffeurs. Toch bijzonder hoor, al zo lang bezig
zijn met ons mooie bedrijf!

2013: Voordat we 2 aluminium sloepen aanschaften
gingen we altijd varen met onze 2 stalen boten: de
Bak en de B2!

Wist je datje...
We hadden al een
tijdje twee paarden
(Brocc en Dexter) en
ons derde paard
(Vayla) hebben we
gratis gekregen bij de
benzinepomp. Ja,
echt waar!!!
Syl ging tanken. De
aardige mevrouw
achter de kassa
vroeg: “Wilt u ook
zegels en Airmiles bij
uw benzine? Nee?
Wilt u er dan wel een
paard bij?” “Nou dat
is goed, dat wil ik
wel.”
En zo kwamen we
aan onze Vayla.
Goed verhaal
toch???

2011: Kok Evert werkte een aantal jaar bij ons. In de keuken maakte hij lekkere
maaltijden voor de gasten, maar hij maakte ons ook regelmatig blij met een
optreden op gitaar1

2012: Die winter lag er zo'n dik pak ijs in de Meinesloot dat we een
kampvuur konden bouwen op het ijs! Wel met een kano erbij voor als we
er toch door zouden zakken. Jammer dat onze gasten hier niet bij konden
zijn!

2013: Tijdens de visvakantie in mei was het zó koud dat
we alle vis-gasten een rode Spring-muts kado gaven.
Want we vonden het echt heel sneu voor ze dat ze in die
kou aan de waterkant moesten staan!

Uitspraak van het jaar: “Homo bi of pot, ik vertrouw wel op het lot”
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Vakanties in Portugal, puntjes op de i, corona... En vanaf nu weer vooruit kijken!
In 2015 begonnen we met het organiseren van vakanties in Portugal. Leuk voor erbij,
want het belangrijkste blijft natuurlijk het zomerseizoen in Akkrum! We hebben een
visvakantie en een wandelvakantie in de Algarve, waar wij zelf in de winter wonen.
Super leuk om gasten te laten zien hoe mooi het daar is en om heerlijk met ze te gaan
vissen en wandelen! Ondertussen hebben we in Akkrum de puntjes op de i gezet. We
hebben ons terrein nog een beetje mooier gemaakt, de stalen motorsloepen werden
vervangen door aluminium sloepen en het activiteitenprogramma werd steeds beter
neergezet. Daarnaast hebben we de groepsindeling nog wat geperfectioneerd. Onze
groepen met gasten passen steeds beter bij elkaar en nieuwe gasten komen meteen in
de (voor hen) leukste groep terecht. Ook de vrijwilligers werden steeds zelfstandiger en
we kregen steeds meer de perfecte teams op bepaalde groepen. Super leuk om alles
nog een beetje beter te maken en zoveel positieve reacties van iedereen te krijgen!
En toen kwam corona... Precies in het jaar dat we 25 jaar bestaan... Dat hadden we ons
even anders voorgesteld! Maar we moesten ons erbij neerleggen, zoals iedereen dat
moest. Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen, want we
gaan er gewoon van uit dat alle vakanties dan wel doorgaan! Wij blijven positief en we
hopen dat jij dat ook blijft. En natuurlijk kijken we er nu al naar uit om je in 2021 weer te
zien. Dan gaan we gewoon weer fantastische vakanties maken, samen met jou!!!

2018: Na jaren forelvissen bij de Woldstek in
Ruinerwold mogen we er nu ook vissen op steur en
karper. Dat maakt het nog spectaculairder!

Wist je datje...
In 2020 kwam corona
en moesten wij, maar
ook een boel collegaorganisaties, alle
vakanties annuleren.
In tegenstelling tot
een boel collega's
hebben wij niet
gewerkt met het
coronavoucher. Wij
hebben gewoon
netjes alle betaalde
reissommen
terugbetaald. Dat
vonden we wel zo
eerlijk voor onze
gasten. Zo kunnen zij
komend jaar zelf
kiezen waar ze op
vakantie gaan,
zonder vast te zitten
aan een voucher!

2015: Dit jaar begonnen we met het organiseren van wandelen visvakanties in Portugal!

2020: Na jaren trouwe dienst moesten we door de corona-crisis helaas
afscheid nemen van onze paarden... Gelukkig staan ze nu op een
fantastische nieuwe plek waar ze het heel fijn hebben!

2019: De Spring komt naar je toe! Syl ging bij meerdere
gasten thuis op bezoek. Leuk om eens te zien hoe ze
wonen en om even bij te kletsen!

Uitspraak van het jaar: “Goed verhaal. Lekker kort ook.”
“Papaja”
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Zie ik daar een bekende op deze foto uit 1999? Het is
William, die komt al vanaf ons tweede jaar!

Zo zag de huiskamer op de Janszoon er vroeger uit.
Kleiner dan de Woutje, maar net zo gezellig!

Harrie nam altijd zijn kerstpakket
voor ons mee...

Wat een duo was dit... Opa
Wim en Aadje

Moos met Maus, onze oude
hond met oud-vrijwilliger

Een tamme kauw op bezoek
tijdens 1 van de vakanties

Buksschieten met vrijwilliger Ralph als activiteit

We hopen jou volgend jaar, in
2021, weer te zien bij ons in
Akkrum of in Portugal!
We gaan er samen met al onze
vrijwilligers alles aan doen om jou
weer een geweldige vakantie te
bezorgen.
Hopelijk is het coronavirus dan
onder controle en kunnen we
weer samen een feestje bouwen!
Veel groeten van Arnold en Syl
van de Spring uit Akkrum!

2005: Alle vrijwilligers kregen een grijze Spring-trui zodat ze tenminste
herkenbaar zijn. Herken jij iemand op de foto???

