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Cranberry week succesvol

Vaatje Cranberry's levert 2000,- op!
door: Anke Bruin, Staatsbosbeheer

Wat een geweldige zaterdag hebben
we achter de rug; de hele dag stond
voor ons in het teken van de Cranberry. 's Ochtends op camping de Lange
Paal gasten op weg helpen met de GP
-Bes route. Vervolgens de Vlielander
dames Nel Cupido-Kooijman en Gep
Schouwenburg-den Hartog naar de
plek brengen waar een cranberry veld
- lunch klaar stond. Helaas was Joop
Braakhekke verhinderd, maar chef
kok van badhotel Bruin, Robert Buurma, had met zijn brigade voor uitstekende vervanging gezorgd.

Nadat ik beide dames weer thuis had
gebracht, vlug alles met collega Sonja
Vrijenhoek klaar maken voor de
kraam op de Cranberrymarkt in de
Dorpsstraat. Kinderen konden een
puzzelzoektocht over de markt doen.
En de gratis vogelkijk/zoekplaat vond
gretig aftrek. Het was leuk, gezellig,
lekker en informatief allemaal. Een
volle mooie dag dus.
Vanaf deze plaats wil ik Gep en Nel
hartelijk danken voor hun bijdrage;
het was onvergetelijk!
Tot zover het verslag van Anke Bruin

Cranberry week
Ik had aan Gep en Nel gevraagd of zij
hun geheime recept van cranberry's
wilden maken, zodat deze cranberry
gerechten ook onderdeel werden van
de lunch.
Gep had een rauwe salade gemaakt
en Nel een gelei, beiden van cranberries uiteraard. Naast dat alles echt
lekker was, was het ook heel gezellig
nabij het Witte lid, met uitzicht over
een cranberryvallei en de duinen.

De Vlielandse Cranberryweek van
afgelopen week, was een initiatief van
de VVV-Vlieland en het cranberrybedrijf van Harry Jurjens met welwillende medewerking van Staatsbosbeheer
en mede georganiseerd door Dam20,
van oud-Vlielander Bas Dijkstra.
Dam20 bedenkt concepten en marketing acties rond events.
Alle betrokken zijn het er over eens
dat het een succesvol evenement is
geweest, waarbij, overigens dit jaar
voor het eerst sinds jaren, de natuur
enigszins verstek liet gaan door het
mooie voorjaarsweer waardoor er dit
jaar beduidend minder cranberry’s
waren. Maar het maakte de deelnemers van alle activiteiten niet veel uit.
Naast het plukken van de cranberry’s
zelf waren er tal van evenementen
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rondom de Cranberry georganiseerd
zoals de hierboven omschreven lunch
in een cranberryveld. De week werd
afgesloten met een veiling van het
laatste vaatje Cranberry's van dit seizoen, uiteraard symbolisch, met een
knipoog naar het eerste vaatje Haring.
Opbrengst € 2000,De veiling van het laatste vaatje Cranberry’s leverde in totaal € 2000,- op.
Veilingmeester Jan Smit (voorzitter
van voetbalclub Heracles) had telefonisch contact met Joop Braakhekke
die aanvankelijk de veiling zou leiden
maar uiteindelijk de koper werd van
het laatste vaatje voor het bedrag van
€ 1500,- De rest van de opbrengst
werd gegenereerd door de veiling van
een aantal producten en diensten die
door lokale ondernemers werden
aangeboden. Zo ging er onder andere
een cranberrytaart onder de hamer
en een schilderij van kunstenaar Hein
van Houten. Alle opbrengsten van de
veiling komen ten goede aan Stichting
Tekenbeetziekten*.
Stichting Tekenbeetziekten werd tijdens de veiling vertegenwoordigd
door ambassadrice Janke Wabma, die
de cheque van 2000 euro graag voor
het goede doel in ontvangst nam.

Foto hierboven vlnr: Veilingmeester Jan Smit,
Janke Wabma en presentator Jan Houter
*) Stichting Tekenbeetziekten richt zich voornamelijk op het bevorderen van onderzoek op het
gebied van tekenbeetziekten én op fondsenwerving om dit onderzoek te financieren.
Daarnaast wil Stichting Tekenbeetziekten contacten met aanverwante en belanghebbende
organisaties onderhouden.
http://www.tekenbeetziekten.nl

