
Zondag 1 juli De start 
10.00 uur De officiële opening van de Elfwegentocht bij de 
Afsluitdijk.

Maandag 2 juli Kick-off meeting en ‘De winkel van de toekomst’ 
16.30 - 18.00 uur Jacqueline Hofstede (Ynova) & Jelle Heeringa 
(Inferno AV) vertellen over hun ideeën voor de ‘Winkel van de 
toekomst’. Zij gaan graag met het publiek in gesprek over de 
toekomst van winkels en binnensteden.

Dinsdag 3 juli De weg van Circulair bouwen 
16.30 - 18.00 uur Dirk Wymenga vertelt over de ingrijpende 
verbouwing van het monumentale pand Grootzand 18. Het is 
damp-open geïsoleerd, waarbij veel hout is hergebruikt en een 
lucht warmtepomp zorgt voor de verwarming. Dirk vertelt over de 
keuze voor duurzaam bouwen, de zoektocht, de obstakels, de 
professionals, de kennis en meer.

Woensdag 4 juli Mijn eigen weg naar duurzaam succes 
16.30 - 18.00 uur Jacqueline Hofstede vertelt haar eigen verhaal 
naar duurzaam succes aan de hand van de creatie spiraal van 
Marinus Knoope. Pippi Langkous is haar grote heldin! Grootzand 
18 als bruisend centrum voor debat en duurzaamheid is haar 
huidige droom. 

Donderdag 5 juli De weg van de nieuwe democratie  
16.30 - 18.00 uur Riejanne Bouma en Mirjam Bakker schetsen de 
nieuwe democratie.

Democratische vernieuwing is bestuurlijk meer vrijheid bieden en 
op een andere manier organiseren. Het begint bij ieder individu; 
als ambtenaar, als bestuurder, als bewoner. En als geheel maken 
we de beweging mogelijk. Een geweldig interessant proces! 

Vrijdag 6 juli De weg van de nieuwe energie 
15.30 uur Wethouder Eric Faber opent het Elfwegen Pop-Up 
Atelier in het bijzijn van de Utrechtse Elfwegentocht delegatie 
die te gast is in Sneek. Hierbij zal de verwarmingsketel van het 
monumentale winkelpand Grootzand 18 ritueel naar buiten 
wordt gedragen en de luchtwarmtepomp naar binnen worden 
gereden. Na het officiële gedeelte gaan we met Johannes 
Lankester van het Netwerk Duurzame Dorpen in gesprek over de 
mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie en 
de mogelijkheden van het starten van een energiecoöperatie.
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Zondag 8 juli De weg van duurzaam geproduceerd lokaal voedsel 
16.30 - 18.00 uur Lokaal voedsel verbouwen voor onze eigen 
dorpen en steden. Nieuwe kansen voor boeren. Toegang tot 
lokaal duurzaam verbouwd voedsel voor burgers. Hoe doe 
je dat? Wat kunnen we zelf doen? Bregje Hamelynck van 
Permacultuur-tuinderij Ús Hôf/Voedselcoöperatie Ús Iten en  
Freya Zandstra van Dorpstuin Heeg vertellen over de Voedselvisie 
en de mogelijkheden voor het starten van een voedselcoöperatie 
of dorpstuin.  

Maandag 9 juli De weg van de familie en het bedrijf  
16.30 - 18.00 uur De familie en het familiebedrijf zijn van grote 
invloed op het leven van familieleden. Dit kan zich zowel positief 
als negatief manifesteren. Wij gaan met elkaar in gesprek over 
de invloed van de familie op het duurzame succes van het 
familiebedrijf (persoonlijke verhalen in kleine kring).

Dinsdag 10 juli De weg van de toekomst van het onderwijs 
16.30 - 18.00 uur Bereiden onze scholen kinderen voor op de 
toekomst? Wat is de invloed van de huidige ICT innovaties op de 
benodigde kennis en vaardigheden van onze jeugd? Belle Dijkstra 
introduceert de Tienerschool die begin september in Sneek van 
start zal gaan.

Woensdag 11 juli De weg van de menselijkheid in de zorg 
16.30 - 18.00 uur Een groeiende groep ouderen waar veel 
zelfstandigheid van wordt verwacht. Wat is er nodig voor meer 
menswaardigheid en zelfbeschikking in de zorg?

Donderdag 12 juli De weg van het water 
16.30 - 18.00 uur Hoe is de wateropvang georganiseerd? Welk 
effect hebben de verwachte klimatologische omstandigheden 
op onze Friese waterhuishouding? Meer droogte en meer water 
ineens. Wat moet er gebeuren om de voeten droog te houden 
en ons drinkwater en zoetwater voor bevloeiing beschikbaar te 
houden? Wat kunnen we als burgers doen?

Vrijdag 13 juli De weg van de oogst langs de verbindingswegen 
van het Elfwegen Pop-Up Atelier  
15.30 – 18.00 uur Maartje van der Weide van de Ideeen Expeditie 
helpt bij het verzamelen van de oogst langs de nieuwe wegen 
die de afgelopen dagen zijn ontstaan. Oogst en borrel.

Activiteiten op andere locaties door heel Friesland  
te vinden via www.elfwegentocht.nl

Grootzand 18 te Sneek   
3 jaar lang hebben Dirk Wymenga en Jacqueline Hofstede gewerkt aan hun monumentale  
familiepand aan het Grootzand 18 te Sneek. Het is zoveel mogelijk circulair verbouwd én van het 
gas af. Dat is bijzonder en dat willen zij je graag laten zien. Tijdens de Elfwegentocht van 1 t/m 14 
juli 2018 wordt aan ondernemers, burgers, dorpen, steden, initiatieven, coöperaties, stichtingen, 
verenigingen, wetenschappers, kunstenaars en ambtenaren een podium geboden om hun  
verhaal te vertellen. Het doel is om door nieuwe verbindingen duurzame innovatie te versnellen. 

Wilt u meedoen? Neem dan contact op of kom langs tijdens één van de meet-ups aan het 
Grootzand 18 in Sneek. Tijdens de Elfwegentocht zijn we iedere dag open vanaf 10.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline Hofstede.  
Bel 06 – 513 407 37 of mail j.hofstede@ynova.nl.


