Zwerftocht arrangementen
voor de nacht van de nacht op
zaterdag 24 oktober a.s.

Op de Veenhoop
SKIMERJûN
Overnachten op Zeilschool De Veenhoop van 24 op 25 oktober
• verzamelen tussen 17.00 uur en 17.30 uur
• een stoer Captainsdiner
• na de kuiertocht gezellig rond de vuurkorf of open haard
• zondagochtend ontbijt
www.veenhoop.nl

vanuit earnewâld

€ 50,p.p.

NACHTSILE MEI AGE

vanuit drachten
IT TSJUSTER BARREN
• 17.00 uur verzamelen bij jachthaven De Drait in Drachten
voor een fietstocht richting De Veenhoop  
• 17.45 uur bij aankomst een lekker Aperitief “Nachtegaaltje”
• 3 gangen diner in restaurant It Polderhûs
U kunt ook zelf vanuit de omliggende dorpen
per fiets of lopend naar It Polderhûs komen,
dat graag aangeven bij opgave.

€ 25,p.p.

€ 40,-

• 17.00 uur verzamelen naast het Skûtsjemuseum, p.p.
Stripe 12, 9264 TW Earnewâld
• 17.15 uur ontvangstverhaal met koffie of thee
• 17.30 uur afvaart langs het dorp Earnewâld voor een actieve
zeiltocht op een Lemster Aak door de Alde Feanen
• Picknicken aan boord met soep en broodjes
www.ageveldboom.nl

TSJUSTERBAARLIK SWINGE

€ 10,p.p.

• 18:15 uur verzamelen op de parkeerplaats van
De Twirre, Reidfugel 5c 9264 TS  Earnewâld
• op steps en trikes maken we een avontuurlijke, sportieve
tocht van Earnewâld naar De Veenhoop
minimumleeftijd 16 jaar

www.itpolderhus.nl

vanuit Grou

www.detwirre.nl

FEEL THE NIGHT MET OOSTERGOO
• overnachting met ontbijt
• sterrendiner met producten van de koude grond
• met de Oostergoosloep en schipper naar
de Veenhoop, met hapjes en drankjes aan boord

€ 57,50
p.p.

www.oostergoo.nl

NACHT VAN DE NACHT MET DE THUISKAMER
• overnachting met uitgebreid Fries ontbijt
• met de sloep naar de Alde Feanen
• voor onderweg een picknickmand
€ 165,voor 2
á la De Thuiskamer
personen

SMUK MEI DE SLOEP

€ 10,p.p.

€ 7,50
4 t/m 12
jaar

• 17.30 uur verzamelen op de Stripe 22, 9264 TW  Earnewâld
• In een luxe sloep met schipper vanuit Earnewâld naar
de Veenhoop met een stukje Alde Feanen op de route
www.aldefeanen.com
Zwerven als een nachtnomade wordt in het kader van de
Nacht van de Nacht georganiseerd door Stichting Feel the
Night en ARKFryslân in samenwerking met een aantal
lokale ondernemers en met ondersteuning van de
gemeente Smallingerland.

www.dethuiskamer.nl

Stichting Feel the Night wil graag zo veel mogelijk mensen wijzen op de schoonheid van de nacht, op duisternis en stilte. Wanneer heb
jij voor het laatst de nieuwe maan bewust meegemaakt? Wanneer heb jij voor het laatst vallende sterren gezien? Door ‘s nachts (teveel)
licht te gebruiken verwoesten wij mensen de schoonheid en het natuurlijke ritme van de nacht. Duisternis en stilte zijn niet alleen
belangrijk voor ons welzijn, maar voor alle levende dieren en planten op deze planeet. Door middel van (grote en kleine) culturele
evenementen willen wij het belang van duisternis en stilte benadrukken, terwijl wij aan de andere kant beleidsmakers willen
beïnvloeden om na te gaan denken over lichthinder en om er voor te zorgen dat dat vermindert. www.feelthenight.eu

