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zaterdag 17 december

10.30-12.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

11.00-22.00 uur Kunst- en muziekroute
Route langs 16 aansprekende locaties met uiteenlopende kunstvormen. 
Schrijvers, schilders, dichters, houtbewerkers en sieradenmakers tonen 
hun werk. Mis het niet! Het gratis entreebewijs en het routeboekje zijn 
verkrijgbaar bij de VVV.  

11.00-17.00 uur Kerstmarkt
Bakkerij Westers organiseert elk jaar een kerstmarkt in de bakkerij. 
Er is van alles te koop en te proeven.
Gratis toegang, Dorpsstraat 98

12.30-13.45 uur Militair historische natuurwandeling
Deze wandeling staat o.l.v een natuurgids van Defensie. Aansluitend een 
bezoekje aan de oude Meteo Vlieland op het militaire kampement waar 
een expositie is ingericht met o.a. oude meteo-instrumenten. Laarzen aan 
of droge sokken mee! (minimaal 2, max 8 personen). 
Dag vooraf aanmelden bij De Noordwester.

20.30 uur Kerstconcert door Kleinkoor Vlieland in de kerk
Gratis toegang, na afloop collecte t.b.v. restauratiefonds van de kerk

22.00 uur Optreden Sjoerd in Bar/Rotisserie de ZeeVaert



10.00 uur Flow-yogales o.l.v. Mariel Slotman van IslandYoga. 
Meer informatie en aanmelden: 06-15164154

19.30 uur Hatha-yogales o.l.v. Mariel Slotman van IslandYoga. 
Meer informatie en aanmelden: 06-15164154

14.00-16.00 uur Praatje film
Vlielanders vertellen verhalen over Vlieland in vroeger dagen aan de 
hand van een oude ‘stomme’ film in Museum Tromp’s Huys.

Culinaire TukTuktocht
Met deze wintertocht brengt een elektrische TukTuk u langs vele mooie 
plekjes op het eiland. Aan het eind wordt u afgezet bij het hokje van 
de natuurijsbaan. Daar is een heerlijke proeverij, bereid door Hetty van 
Westrenen. Hierna wordt u weer teruggebracht naar uw vakantieverblijf. 
Kosten tocht + proeverij incl. 1 drankje €40,-p.p., kinderen tot 12 jaar 
€25,- p.p. Boeken: 06-30223886 en bij De Noordwester. Tijd in overleg.

Proeven zonder TukTuktocht? U bent van 15.00-18.00 uur van harte 
welkom bij de ijsbaan. Gerechtjes voor €4,- per stuk.

15.00 tot 17.00 uur Workshop handreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

zondag 18 december

maandag 19 december

dinsdag 20 december



20.30 uur Lezing Vlieland Toen - De ramp van 1666
Maak kennis met de geschiedenis van het eiland en bekijk de verzame-
ling unieke oude beelden. Deze lezing staat in het teken van de ramp 
van 1666. Een ramp waarbij de Engelse Furie voor de kust van Vlieland 
minstens 150 koopvaardijschepen heeft vernietigd, 2000 opvarenden zijn 
omgekomen en Terschelling is plat gebrand.
Podium Vlieland. Toegang €9,50

14.00-16.00 uur Broodjes bakken bij de Kaasbunker
Deze middag gaat de houtoven aan om lekkere broodjes te bakken.
Kom kijken, proeven en opwarmen bij onze oven. 
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

19.00 uur Superleuk(e) toch(t). 
Een super leuke avondtocht voor het hele gezin. Met een stoer voertuig 
word je ergens op Vlieland gedropt. Door rebussen op te lossen en het 
zintuigenspel te spelen vind je de weg terug naar het dorp.  Doe mee aan 
deze onvergetelijke beleving! 
Reserveren: Beachy (Dorpsstraat 95), Eilandwinkel Salt (Dorpsstraat 20), 
Vlierijck of De Noordwester. 
Deelname €15,-. Start op het Havenplein.

20.00 uur Lezing Nynke Rixt Jukema
Nynke is de schrijfster van het bidbook Feel The Night over donker 
en licht. Podium Vlieland, gratis toegang.

woensdag 21 december

donderdag 22 december



donderdag 22 december

10.00 tot 12.00 uur Workshop voetreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

10.00 uur Fietsexcursie Toen en nu
Vlieland hostess Joke neemt je op de fiets mee langs allerlei interessante, 
historische plekken op het eiland.
Kosten: €11,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

10.30-12.00 uur Markante Monumentenwandeling
Tijdens de Markante Monumenten-wandeling kom je in het museum, het 
oude raadhuis en de kerk. Deelname €7,50. Minimaal een dag van vooraf 
aanmelden aan de balie van het museum.

14.00 uur Bunkerexcursie 12H
In de duinen van Vlieland bevindt zich nog een complete bunkerstelling: 
Stelling 12H. Voor het grootste gedeelte ligt deze stelling nog onder de 
grond. Met een gids ga je kijken waar de Duitse bezetter in de oorlogsja-
ren heeft geleefd en waarom deze stelling juist daar door de Duitsers is 
gebouwd. Dag vooraf aanmelden bij De Noordwester. Deelname €7,50

Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december



15.30-17.00 uur Kaas- en wijnproeverij
De Vlielander Zelfkazer laat u enkele van zijn Vlielander kazen proeven 
en vertelt u over de ambachtelijke manier van kaas maken, de rijping in 
de kaasbunker en het oogsten van de Vlielander kruiden die hij gebruikt, 
zoals zeewier, honingklaver en kraailook. Bij elke kaas wordt een 
bijpassende wijn geschonken. 
Locatie: Restaurant de Wadden, aanmelden bij receptie Hotel de Wadden 
(0562-452626). Er is beperkt plaats!

19.00-20.30 uur Discozwemmen bij Sportcentrum Flidunen
Kom gezellig swingen met hippe top 40 muziek, disco lampen en onder-
water verlichting. Kosten: entree + €1,00 incl. een glaasje ranja.

10.30-12.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december

13.30 uur Kerstwandeling met Vlieland hostess Joke
Kosten: €7,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

zaterdag 24 december

vrijdag 23 december



14.00 uur Kerstrit vanaf manege de Seeruyter,
Via het zwembad door het dorp naar het Kerkplein. Deelname alleen voor 
Vlielander ruiters. Ga op de foto met de kerstpony. De kerstman loopt uiter-
aard weer mee met voor iedereen wat lekkers!

16.00 uur Kerstsamenzang op het Kerkplein
Onder het genot van warme chocolademelk luiden we samen de Kerst in 
door enkele kerstliederen te zingen o.l.v. Judith Olthuis. En misschien komt 
de Kerstman ook nog even langs op zijn arrenslee!

22.00 uur Optreden Sjoerd in Bar/Rotisserie de ZeeVaert

22.30 uur Kerstnachtdienst in de kerk
Inloop vanaf 22.00 uur, inzingen vanaf 22.15 uur. M.m.v. Kleinkoor Vlieland.

06.00 uur Kerstrondgang Vlielands Fanfarecorps
Word wakker met de muzikale kerstklanken van de Vlielandse Fanfare.
Start op het Kerkplein.

10.00 uur Kerstviering in de kerk

12.00 uur Kerstcross - hardloopwedstrijd
Vanaf 11.00 uur aanmelden bij De Bolder, start op het voetbalveld.

zondag 25 december

maandag 26 december



16.00 uur Kerstwandeling met verrassingen
Helaas niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. 
Start op het Kerkplein. Gratis deelname.

11.30-13.30 uur Waddentocht met de Phoca
Rondvaart over de Waddenzee incl. zoektocht naar zeehonden.
Aanmelden bij De Noordwester
Deelname €20,- incl. koffie/thee en een versnapering

Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

14.00-15.30 uur Historische dorpswandeling
Tijdens deze wandeling vertelt Jan Houter je alles over de ramp van 1666. 
Start: Hotel Zeezicht (Havenweg 1). Kaartverkoop vooraf bij museum 
Tromp’s Huys of bij aanvang van de wandeling. 
Deelname volwassenen € 7,50, kinderen t/m 12 jaar € 2,50.

14.00-16.00 uur Praatje film
Vlielanders vertellen verhalen over Vlieland in vroeger dagen aan de 
hand van een oude ‘stomme’ film in Museum Tromp’s Huys.

dinsdag 27 december



15.00 tot 17.00 uur Workshop handreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

16.30 uur Optreden zeevrouwenkoor De 3 Gepasseerd bij Hotel Zeezicht.

19.00-20.00 uur Bootcamp
Bootcamptraining o.l.v. personal trainer Minke van der Meer. Minke is een 
expert op het gebied van bootcamp en fitness en weet je als geen ander 
uit te dagen tot een uurtje intensief bewegen. Na afloop zijn je kerstkilo’s 
als sneeuw voor de zon verdwenen en is je humeur weer opgekrikt. Mis het 
niet!  Aanmelden: Sportcentrum Flidunen. Deelname €7,50 
Meer informatie op www.sportcentrumflidunen.nl

19.30 uur Sterren kijken
Sterren kijken met de bekende sterrenkundige Adrie Warmenhoven van 
Planetarium Franeker. Adrie neemt je mee naar het donkerste plekje van 
Vlieland en vertelt je van alles over het heelal en de sterren. Neem je eigen 
zaklantaarn mee, maar gebruik hem zo min mogelijk. Als je ogen gewend 
zijn aan het donker zie je de meeste sterren! 
Gratis excursie met een Vlielandse versnapering en borrel als afsluiting. 
Vooraf aanmelden bij de VVV.

19.30 uur Optreden Sjoerd in de Brassery (WestCord Strandhotel Seeduyn)

20.30 uur Lezing Vlieland Toen - De ramp van 1666
Zie 20 december



12.30-14.30 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

14.00-17.00 uur Demonstratie oude en hedendaagse ambachten
Museum Tromp’s Huys. Entree volwassenen €4,-, kinderen €2,50

14.00-17.00 uur Wintermarkt
Kom naar de gezellige wintermarkt op het Kerkplein. Er zijn kramen met 
allerhande spullen, warme chocolademelk en gluhwein, lekkere versna-
peringen en nog veel meer.

19.00 uur Superleuk(e) toch(t). 
Zie 21 december

20.30 uur Optreden Vlielander Zeemanskoor in de kerk

22.00 uur Optreden Sjoerd in Café Tante Pé

10.00 tot 12.00 uur Workshop voetreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

donderdag 29 december

woensdag 28 december



10.30-12.00 uur Markante Monumentenwandeling
Zie 22 december

13.00-15.00 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

13.30 uur Wandelexcursie ‘De punt om’
Vlieland hostess Joke neemt je mee op een rondje Noordoosthoek.
Kosten: €7,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december

14.00 uur Bunkerexcursie 12H
Zie 22 december

15.00-17.00 uur Slauerhoffwandeling
Een wandeling langs de Slauerhoff-route onder leiding van eiland-dichte-
res Gerda Posthumus. Vooraf aanmelden bij het Tromp’s Huys. 
Kosten volwassenen €7,50, kinderen t/m 12 jaar €6,-

15.30-17.00 uur Kaas- en wijnproeverij
Zie 22 december

17.00 uur Optreden Rintje Kas in het Loodscafé



19.30-20.30 uur Yogales o.l.v. Mariel Slotman van IslandYoga. 
Meer informatie en aanmelden: 06-15164154

20.00-22.00 uur Op de tast...
Wat zie je eigenlijk in het donker? Niets? Of wennen je ogen aan het feit 
dat de lampen uit zijn? Ervaar het zelf en baan je een weg over een don-
kere survivalbaan in Sportcentrum Flidunen. 
De springkussen-survivalbaan is zacht zodat je niet bang hoeft te zijn dat 
je je pijn doet. Vaders en moeders, opa’s en oma’s, iedereen is welkom. 
De bar is open en de glühwein warm. 
Kosten: €7,50 p.p. inclusief ranja en een lekkere snack.
 
22.00 uur Optreden Rintje Kas in het Loodscafé

13.45-15.45 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

19.00-20.30 uur Discozwemmen bij Sportcentrum Flidunen
Zie 23 december

20.30-22.30 uur Drijfhout Oudejaarsconference
Drijfhout neemt deze avond het Vlielandse nieuws van afgelopen jaar 

vrijdag 30 december



door. Hoewel de liedjes van Drijfhout vaak al generaties oud zijn, blijken 
ze nog altijd verrassend actueel te zijn. Drijfhout plaatst de liedjes mid-
dels scherpe conferences in een actueel daglicht. 
Podium Vlieland, entree €9,50. Vooraf reserveren aanbevolen!

10.30-12.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

13.30-16.00 uur Oudejaars Kaasbunkerfeest
Je bent van harte welkom in de Vlielander Kaasbunker. Er is muziek, 
oliebollen, warme chocolademelk en gluhwein.

13.30 uur Oudejaarswandeling met Vlieland hostess Joke
Kosten: €7,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

14.15-16.15 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

16.00 uur Optreden Sjoerd in het Loodscafé

19.00 uur Oudejaarsbuffet bij Badhotel Bruin met live muziek van Sabor 
Latino en champagne. Kosten volw. €79,-, kinderen tot 12 jaar €32,50.

zaterdag 31 december



Klaas Timmermans studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam van 
1981-1986. Hij promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Amsterdam op een 
proefschrift met als onderwerp “Trace metal ecotoxicokinetics of chironomids”. 
Klaas Timmermans werkt als senior onderzoeker Mariene Biologie en is hoofd van 
de afdeling Estuaria en Delta Systemen bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee in Yerseke. Tevens is hij projectleider van het NIOZ 
Zeewiercentrum op Texel (www.nioz.nl/zeewiercentrum) en hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

19.30 uur Gedachtenisdienst in de kerk. Inloop vanaf 19.00 uur.
Graag tijdens de dienst geen vuurwerk afsteken op het Kerkplein!

20.00 uur Concert Tangarine
Het jaar uit met Tangarine. Podium Vlieland, reserveren aanbevolen.

13.00 uur Nieuwjaarsduik op het strand bij het Badhuys

15.00 uur Nieuwjaarsreceptie in De Bolder

16.30 uur Nieuwjaarsborrel in Gestrand met live muziek van Rintje Kas 

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

15.00 tot 17.00 uur Workshop handreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

20.30 uur Concert Clean Pete
Podium Vlieland, reserveren aanbevolen.

zondag 1 januari

maandag 2 januari



Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

14.00-16.00 uur Praatje film
Vlielanders vertellen verhalen over Vlieland in vroeger dagen aan de hand 
van een oude ‘stomme’ film in Museum Tromp’s Huys.

19.00-20.00 uur Bootcamp
Zie 27 december

10.30-12.30 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

13.30 uur Wandelexcursie ‘De west ut’
Vlieland hostess Joke neemt je mee over het westelijke deel van het eiland.
Kosten: €7,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

14.00-16.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

dinsdag 3 januari

woendag 4 januari



14.00-17.00 uur Demonstratie oude en hedendaagse ambachten. 
Museum Tromp’s Huys

22.00 uur Optreden Sjoerd in Café Tante Pé

10.00 uur Fietsexcursie Toen en nu
Vlieland hostess Joke neemt je op de fiets mee langs allerlei interessante, 
historische plekken op het eiland.
Kosten: €11,50. Aanmelden en start bij VVV Vlieland.

10.00-12.00 uur Workshop voetreflexologie
Meer informatie en aanmelden: www.ankelienkadijk.nl of 06-14353437

10.30 uur Markante Monumentenwandeling
Zie 22 december

11.00-13.00 uur Waddentocht met de Phoca - zie 27 december

Culinaire TukTuktocht - zie 20 december

15.30 uur Kaas- en wijnproeverij - zie 22 december

19.30-20.30 uur Yogales o.l.v. Mariel Slotman van IslandYoga. 
Meer informatie en aanmelden: 06-15164154

donderdag 5 januari



12.15-14.15 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

10.30-12.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

13.30-15.30 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

Culinaire TukTuktocht
Zie 20 december

22.00 uur Optreden Sjoerd in Bar/Rotisserie De ZeeVaert

10.30-12.00 uur Bezichtiging expositie Vlielander Kaasbunker
Nabij de vuurtoren. Toegang €2,50 incl. proeven.

11.00-13.00 uur Waddentocht met de Phoca
Zie 27 december

zaterdag 7 januari

zondag 8 januari

vrijdag 6 januari



zeesla

Bootjes Kieken
Op diverse vensterbanken in de Dorpsstraat staan verlichte schaalmodel-
len van historische schepen. Je kunt de route op eigen gelegenheid lo-
pen. De routebeschrijving met het verhaal achter elk schip is verkrijgbaar 
bij Museum Trompshuys

Springkussenspektakel in sportcentrum Flidunen
24 t/m 31 december open van 11.00-14.00 uur. 1e Kerstdag gesloten.

Zwemmen
Het zwembad van Sportcentrum Flidunen is in de Kerstvakantie dagelijks 
van 14.00 tot 16.00 uur open voor recreatief zwemmen. Kijk voor overige 
openingstijden op www.sportcentrumflidunen.nl 

Het zwembad van WestCord Strandhotel Seeduyn is dagelijks open van 
8.00 tot 22.00 uur. Ook voor gasten die niet in het hotel verblijven.

Rondrit met de Vliehors Expres
Ga mee naar de Sahare van het Noorden. In de kerstvakantie dagelijks. 
Kaartverkoop www.vliehorsexpres.nl of bij Primera, Dorpsstraat 74.
Start op het strand bij het Badhuys.

Vuurtoren
Openingstijden 17 t/m 24 dec:
woensdag 14.00-16.00 uur, zaterdag en zondag 10.30-12.00 uur.
Openingstijden 24 dec t/m 8 jan:
ma t/m vrij 14.00-16.00 uur, zater- zon- en feestdagen 10.30-12.00 uur.

dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks



De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium
Openingstijden 17 t/m 23 december:
ma t/m vrij 13.30-17.00 uur, zat 12.00-17.00 uur, zon 12.00-16.00 uur
Openingstijden 24 december t/m 8 januari:
ma t/m vrij 11.00-17.00 uur, zat en zon 12.00-17.00 uur.
25 & 31 december en 1 januari gesloten. 

Museum Tromp’s Huys
Openingstijden 17 t/m 23 december:
di t/m don 14.00-17.00 uur, vrij 10.00-13.00 uur, zat 14.00-17.00 uur
Openingstijden 24 december t/m 8 januari:
di t/m vrij 10.00-17.00 uur, zat 14.00-17.00 uur en zon 14.00-16.00 uur.
25 december en 1 januari gesloten. 

Rondritten te paard
Manege de Seeruyter is dagelijks open voor buitenritten van 8.00-17.00 
uur. 25 dec en 1 jan vanaf 13.00 uur, 31 dec tot 12.00 uur. Tel. 0562-451962.

Podium Vlieland
In de kerstvakantie draait er (bijna) dagelijks om 16.00 uur een familiefilm. 
Voor alle films en voorstellingen geldt: reserveren aanbevolen, tel. 0562-
451154. Dorpsstraat 84. 

dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks-dagelijks



www.donkeredecemberdagen.com


