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De maan is wassenD, het water glinstert, De rietkragen zijn Donker. 

Beleef Deze nacht wanDelenD, op De fiets, op een step of trike, varenD in een sloep of 

zeilenD met een lemster aak! 

wat je als nachtnomaDe ook kiest, je komt uit Bij De Donkerste plek van De gemeente 

smallingerlanD: het natuurgeBieD De kraanlannen Bij De veenhoop. in het Donker is Dit 

geBieD verBoDen terrein, maar vanavonD kuier je er Door heen onDer leiDing van De DansenDe 

sterrenlichtjes van leerlingen van oBs great haersmaskoalle uit alDegea en De finneBlom 

uit BoornBergum. zet ook je oren op scherp, want De geluiDen Die je hoort, 

zijn De nachtelijke, hemelse klanken van gross & marinissen en remolino.

Oait wie Grou in libben hannelsdoarp oan ’e Pikmar.

Bêrn dy’t net op bed woenen, makken se benaud mei it Wiif… it Wiif mei de Blauwe Mouwen. 

Tink der mar om… se stoppet dy yn har mouwen en nimt dy mei nei de âlde Feannen, dêr is har hut. 

Do komst nea wer werom… en dat hoechden je echt mar 1 kear te sizzen! 

Jierren gongen foarby. Elts wie har allang fergetten, 

oan’t  dy dei dat…
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nachtnomade worden? Dat kan!
je kiest één van de arrangementen op de achterzijde van deze nachtkrant en geeft je op via info@arkfryslan.nl. 
je krijgt een bevestigingsmail. De wandeling door de kraanlannen duurt ongeveer anderhalf uur en is deze avond alleen 
te maken in combinatie met een arrangement. er kunnen 200 personen aan deelnemen, dus wees er snel bij.
wij gaan uit van mooi herfstweer, maar het kan koud en vochtig zijn, dus hou daar rekening mee. 

It ferhaal 
oer myn nachtkuier 

kinne jimme hjir lêze. 
Oh.. ik krij in App, 

efkes sjen...

ark fryslân
wij geven jou de ruimte!

Wij zijn hét podium voor de Ruimte in 
Friesland. Wij houden je op de hoogte van 

grote veranderingen in je omgeving met speciale 
aandacht voor: energie, landschap, cultuur, 

infrastructuur en bouwkunst. Dit doen we door 
het organiseren van allerlei (beleef)activiteiten 

en discussiedagen, voor en met jou.

Kijk op www.arkfryslan.nl en meld je aan 
voor de nieuwsbrief! 

meedoen is op eigen risico


