
programma
Cranberryweken
Vlieland

Paardrijden
Op verschillende momenten deze week kun je paardrijden langs het 
wad en door de natuur van Vlieland. Gevorderden gaan ook over het 
strand. Aanmelden en informatie over de groep die bij jouw ervaring 
past via Stal Edda (IJslanderpaarden) en Manege De Seeruyter.

Outdoorsporten
Bij Vlieland Outdoorcenter of Paal 50 kun je terecht voor diverse strand- 
en outdoorsporten. Je kunt hierbij denken aan surfen, kajakken, 
blokarten, kiten, boogschieten e.d. 

Wellness
Vlieland kent drie schoonheids/wellness salons. Laat je hier verwen-
nen met een gezichts- of lichaamsbehandeling met ingrediënten uit de 
zee, zoals bijvoorbeeld algen. Bij Strandhotel Seeduyn is een complete 
sauna, met alles erop en eraan, waar ook niet-gasten gebruik van kun-
nen maken. 

Museum Tromp’s Huys
Exposities, historie, demonstraties en excursies. Er is van alles te doen in 
het museum. Je bezoek is niet compleet zonder een bezoekje!

De Noordwester
Waddencentrum /Zeeaquarium De Noordwester organiseert een groot 
aantal activiteiten. Een aantal kun je vinden in het dagprogramma, maar 
er zijn er nog veel meer. Loop vooral eens binnen! Je kunt iedere dag 
het centrum bezoeken en vindt er een schat aan informatie over Vlie-
land en de zee. In de filmzaal van De Noordwester wordt doorlopend 
een indrukwekkende documentaire over De Wadden getoond. 

Waddentocht met de Phoca
Een unieke belevenis op het wad van Vlieland. Maak met de boot Phoca 
een tocht over de Waddenzee. Informatie en aanmelden bij De Noord-
wester. 

Wadventures
De stoere visser Gerrit neemt je mee het wad op. Samen ga je oesters 

plukken, die je bij terugkomst lekker gaat 
bereiden en oppeuzelen. 

Zeehondentocht
Je bezoek aan Vlieland is niet compleet zonder 
een zeehondentocht met De Geus, Northern 
Diver, Ocean King of Bon Bida. Met deze 
supersnelle rubberboten (40 mijl p/u) kun je 
kennis maken met de natuur rondom Vlieland. 
Een ware belevenis voor jong en oud! Kaart-
verkoop bij VVV Vlieland, Primera, de Coupure, 
fietsverhuur Zeelen, fietsverhuur Jan van 
Vlieland, Beachy en diverse hotelrecepties.

Vliehors Expres
Ga mee naar de Sahara van het Noorden. Een 
onmetelijke zandvlakte met een adembene-
mend uitzicht en een oorverdovende stilte. 
Onderweg bezoek je het drenkelingenhuisje, 
dat is ingericht als juttersmuseum. 
De Vliehors Expres rijdt bijna dagelijks. 
Kaartverkoop bij Primera. 

Vuurtoren
Neem eens een kijkje in de vuurtoren van 
Vlieland! Vanaf de vuurtoren op het 40 meter 
hoge Vuurboetsduin kun je genieten van een 
prachtig uitzicht over het dorp, de Noordzee 
en de Waddenzee. Bij helder weer is behalve 
de buureilanden Texel en Terschelling ook de 
Friese en Noord-Hollandse kust te zien! 

Podium Vlieland
Dit theater is klein in formaat, maar groots in 
prestatie. Diverse bekende zangers en cabare-
tiers hebben hier al opgetreden en daarnaast 
is Podium Vlieland bekend vanwege de film-
weekenden die regelmatig plaatsvinden. 

Nog meer te doen op Vlieland

15/10 t/m 28/10

Lampionoptocht
Start om 19.00 uur (alleen 20 oktober)
Neem je lampion mee en loop achter Vlieland-
se fanfare aan. Natuurlijk doet Berry Cranberry 
ook mee. Lampions zijn verkrijgbaar in verschil-
lende winkels op Vlieland. Deelname is gratis. 
Start bij Hotel Zeezicht, einde bij ’t Praethuys. 

Vrijdag 21/28 oktober

Cranberry Superfood Tocht
Van 10.00 - 12.00 uur
> Zie maandag 17/24 oktober

Onthulling Luisterpaal 1666 
Aanvang 14.00 uur (alleen 21 oktober)
Formele onthulling van de luisterpaal die 
het verhaal vertelt van de ramp die in 1666 
plaatsvond voor de kust van Vlieland. Door aan 
het rad te draaien hoor je het indrukwekkende 
relaas van de dominee dat in het Nederlands, 
Engels en Duits is ingesproken. 
Locatie: Jachthaven bij het Vlieland-Groet-Bord

Nacht van de Nacht | Sterren kijken 
Start om 20.00 uur (alleen 28 oktober) 
Je start bij het Unesco-bord aan het begin van 
de Postweg en wandelt o.b.v. een gids van 
Staatsbosbeheer naar één van de donkerste 
plekjes van Nederland. Bij helder weer tref 
je hier een prachtige sterrenhemel, waar het 
nodige over verteld wordt. De terugweg is een 
spannende tocht waarbij je zelf je weg moet 
vinden in het donker. Natuurlijk helpen we je. 
Hoe? Dat zie je dan wel. Neem je eigen (goede) 
zaklantaarn mee! 
Kosten: €10,- incl. consumptie
Aanmelden: De Noordwester

Donderdag 20/27 oktober

Pop-up Paviljoen bij De Lange Paal
Open van 12.00 tot 16.00 uur
> Zie zaterdag 15/22 oktober

Duintocht naar de bessen
Start om 14.00 uur 
> Zie zaterdag 15/22 oktober

Betzy’s Medicijnkast
Start om 15.00 uur
Museum Tromp’s Huys organiseert de fiets-
excursie Betzy’s Medicijnkast. U gaat op de fiets 
door de duinen en langs het wad waar een gids 
u vertelt over de gebruiksmogelijkheden van 
planten en vruchten die op het eiland voorko-
men. In het museum wordt u iets verteld over 
de invloed van planten op de kunst. De excursie 
duurt 1,5 tot 2 uur met een afsluiting bij Puur 
Vlieland voor koffie/thee met cranberrytaart. 
Startpunt: receptie Stortemelk, einde bij 
museum Tromp’s Huys. 
Kaartverkoop: Museum Tromp’s Huys
Kosten: €7,50

Vlielander kaas- en wijnproeverij
Aanvang 15.30 uur
De Vlielander Zelfkazer laat u enkele van zijn 
kazen proeven en vertelt u de rijping in de 
kaasbunker en het oogsten van de Vlielander 
kruiden die hij gebruikt, zoals zeewier en ho-
ningklaver. Bij elke kaas wordt een bijpassende 
wijn geschonken. 
Kosten: €17,50
Locatie: Restaurant de Wadden
Aanmelden: Hotel de Wadden (0562-452626) 
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de man te brengen. De opbrengst van de 
veiling is traditiegetrouw voor een goed 
doel. Locatie: Dorpsstraat t.h.v. De Wadden

Verkiezing lekkerste taart (alleen 26 okt)
Vlielanders en gasten mogen zich uitle-
ven om de lekkerste zoete of hartige taart 
te maken. De enige voorwaarde is dat 
er tenminste één Vlielands ingrediënt in 
zit. Wie komt er een stukje proeven? Een 
deskundige jury zal uiteindelijk de win-
naar aanwijzen, die een dinerbon voor 2 
personen krijgt. Je kunt je taart om 14.00 
uur inleveren bij de kraam ter hoogte van 
De Wadden.

Lezing over de historie van de cranberry 
Aanvang 20.30 uur
In ‘Vlieland Toen en de historie van de 
cranberry’ word je meegenomen door 
de geschiedenis van het eiland en haar 
cranberry’s. Rasverteller Jan Houter neemt 
je mee in zijn wereld en maakt hiervoor 
gebruik van bijzonder beeldmateriaal. 
Entree: € 9,50
Locatie en reserveren: Podium Vlieland

Concert bij kaarslicht
Aanvang 20.30 uur (alleen 19 oktober)
Vanavond geeft Gijs van Schoonhoven een 
orgelimprovisatie bij de film The Phantom 
of the Opera. 
Locatie: kerk. Kaartverkoop aldaar.
Entree: €15,-

Optreden Sjoerd
Aanvang 22.00 uur. 
Gratis toegang.
Locatie: Café Tante Pé.

je verrast met een Vlielandse versnapering met 
Vlielandse borrel.
Startpunt: Pop-up Paviljoen De Lange Paal
Aanmelden: De Noordwester
Kosten: €7,50

Muziektheatervoorstelling Vreemde Streken
Aanvang 20.30 uur
Het Vlielander duo Drijfhout speelt muziek van 
Vlieland, de wadden en (ver)daarbuiten, 
afgewisseld met sterke verhalen.
Locatie: Podium Vlieland
Kosten: €9,50. Reserveren aanbevolen. 

Woensdag 19/26 oktober

Bezichtiging expositie Kaasbunker
Open van 14.00-16.00 uur
Locatie: Vuurboetsduin (nabij de vuurtoren)
Entree: €2,50 incl. proeven

Demonstratie ambachten
Van 14.00-17.00 uur in Museum Tromp’s Huys. 

Vlielander Oogstmarkt
Van 14.00 tot 17.00 uur
Kom naar de gezellige markt in de Dorpsstraat. 
Verschillende kraampjes met waddenproduc-
ten, waaronder uiteraard cranberryproducten. 
Er is live muziek, lekker eten & drinken en nog 
veel meer in een gezellige sfeer. 
Locatie: Dorpsstraat. 

Veiling laatste vaatje cranberry’s 
(alleen 19 oktober)
Tegen het einde de van de markt, om 17.00 
uur, zal de veiling van het laatste vaatje cran-
berry’s plaatsvinden. De veilingmeester zal zijn 
uiterste best doen de gedoneerde artikelen aan 

opvarenden zijn omgekomen. O.l.v. Jan Houter. 
Startpunt: Hotel Zeezicht
Aanmelden: Tromp’s Huys
Kosten: €7,50, t/m 12 jaar €2,50

Concert Vlielander Zeemanskoor 
Aanvang 20.30 uur. 
Locatie: kerk. Gratis toegang.

Dinsdag 18/25 oktober

Pop-up Paviljoen bij De Lange Paal
Open van 12.00 tot 16.00 & 18.00 tot 21.00 uur 
> Zie zaterdag 15/22 oktober

Duintocht naar de bessen
Start om 14.00 uur 
> Zie zaterdag 15/22 oktober

Fotoshoot met (of zonder) Berry Cranberry
Van 14.00 tot 15.00 uur
Onze fotograaf schiet de mooiste kiekjes van 
jou en je gezin in het cranberryveld. Je mag 
met Berry Cranberry op de foto als je wilt, maar 
het hoeft natuurlijk niet. Output: 5 digitale 
foto’s en 1 digitale fotovakantiekaart. 
Kosten: €10,-
Aanmelden: vanaf 13.30 uur bij het Pop-up 
Paviljoen bij De Lange Paal. 

Bezichtiging expositie Kaasbunker
Open van 14.00-16.00 uur
Locatie: Vuurboetsduin (nabij de vuurtoren)
Entree: €2,50 incl. proeven

Dag zon, dag maan tocht
Aanvang 18.00 uur
Onder begeleiding van een gids beleef je een 
romantische wandeling vanaf het Pop-up 
Paviljoen De Lange Paal. Eenmaal terug word 

Locatie: kerk. Kaartverkoop aldaar.
Entree: €15,-

Optreden Sjoerd
Aanvang 22.00 uur (ook 29 oktober)
Locatie: Bar de Zeevaert. Gratis toegang.

Zondag 16/23 oktober

Bezichtiging expositie Kaasbunker
Open van 10.30-12.00 uur
Locatie: Vuurboetsduin (nabij de vuurtoren)
Entree: €2,50 incl. proeven

Maandag 17/24 oktober

Cranberry Superfood Tocht
Van 10.00 - 12.00 uur
Met een legertruck ga je naar een cranberryveld 
waar verteld wordt over de Vlielander cranberry’s 
en je een handje cranberry’s plukt. Daar ga je ver-
volgens zelf een superfood smoothie van maken in 
een Vlielander tuin aan ‘t wad.
Startpunt: Unesco-bord begin van de Postweg
Aanmelden: Beachy, Visit Vlieland, Vlierijck en 
De Noordwester
Kosten: €17,50, t/m 12 jaar €14,50

Bezichtiging expositie Kaasbunker
Open van 14.00-16.00 uur
Locatie: Vuurboetsduin (nabij de vuurtoren)
Entree: €2,50 incl. proeven

Historische wandeling
Start om 14.00 uur
Een wandeling met als thema het verhaal achter de 
ramp van augustus 1666 waarin de Engelse Furie 
voor de kust van Vlieland meer dan 150 koopvaar-
dijschepen heeft vernietigd, zo’n 2000 

andere versnapering met cranberry’s. Wat te 
denken van een heerlijke wafel met saus en 
slagroom? Of een lekkere paté met cranberry-
compote? Of een cranberrysmoothie? De koks 
leven zich uit. Je hoeft alleen maar te komen 
en proeven. 

Duintocht naar de bessen
Start om 14.00 uur 
Onder begeleiding van een gids ga je op zoek 
naar de cranberryvelden. Wat is het verhaal 
achter de cranberry’s? Je weet het allemaal 
na deze leuke wandeling die je afsluit met 
koffie/thee en cranberrygebak in het Pop-up 
Paviljoen bij De Lange Paal. 
Startpunt: Pop-up Paviljoen De Lange Paal. 
Aanmelden: De Noordwester
Kosten: €7,50. 

Proef- en Probeer route 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Route langs diverse winkels en restaurants in de 
Dorpsstraat. Overal kun je gratis een product 
proeven of proberen met Vlielander ingrediën-
ten. Natuurlijk horen daar ook de cranberry-
gerechten bij! Een overzicht van de deelnemen-
de bedrijven is af te halen bij de VVV.

Cranberrydiner
Aanvang 19.00 uur
Lezing over de herkomst en ontwikkeling van 
de cranberry’s, gecombineerd met live muziek 
en een heerlijk driegangendiner. Een avondvul-
lende aanrader voor € 27,50. Reserveren bij 
Restaurant De Wadden (0562-452626).

Concert bij kaarslicht 
Aanvang 20.30 uur (alleen 15 oktober)
Vanavond treedt het Oneiros Ensemble op. 

Dagelijks

Cranberrysafari met de Tuk Tuk
Een uniek vervoermiddel. Stil door de elektri-
sche aandrijving waardoor je je heel dichtbij de 
natuur voelt. Chauffeur/gids vertelt je alles over 
de vindplaatsen en historie van de Vlielandse 
cranberry’s in deze 1,5 uur durende tocht.
Aanmelden: De Noordwester

Workshop Cranberryjam maken 
Aanvang 14.00 uur (elke werkdag)
In Waddencentrum/Zeeaquarium De Noord-
wester kun je zelf aan de slag. Naar oud Vlie-
lands recept maak je je eigen jam. 
Kosten: €10,-, inclusief 2 potjes zelfgemaakte 
jam en het recept op papier. 

Fotowedstrijd ‘Maak een selfie met Berry’
Souvenirwinkel De Coupure organiseert een 
fotowedstrijd met een mooie prijs voor de 
leukste selfie met Berry Cranberry. Kijk voor alle 
info op de Facebookpagina ‘winkeldecoupure’.

Culinair
Alle restaurants serveren tijdens de Cranberry-
weken dagelijks cranberrygerechten. Kom proe-
ven en geniet van het rode goud van Vlieland. 

Zaterdag 15/22 oktober

Bezichtiging expositie Kaasbunker
Open van 10.30-12.00 uur
Locatie: Vuurboetsduin (nabij de vuurtoren)
Entree: €2,50 incl. proeven

Pop-up Paviljoen bij De Lange Paal
Open van 12.00 tot 16.00 uur
Met de voetjes in het gras genieten van de 
natuur en een hapje en drankje. Elke dag een 


