
Reuzedei
7 mei in Akkrum

Het leukste en grootste evenement in Noord-Nederland op het ge-
bied van duurzaam wonen, werken en leven!

Duurzame Reus
Het is een traditie geworden om beroemde Ne-
derlanders die hun sporen hebben verdiend in 
Duurzaamheidsland naar de Reuzedei te halen. 
Dit jaar is Bas Eickhout de Reus. Hij staat al jaren 
in de Trouw Duurzame-top 100 en in 2014 zelfs op 
de eerste plaats. Hij zal een boeiende lezing ver-
zorgen en hiermee om 11.30 uur in de Terptsjerke 
de Reuzedei starten.

Voedsel
Allerlei activiteiten die te maken hebben met genieten van ‘puur’ eten. Kijk, 
proef en test! Om 14.30 uur zal er in de Terptsjerke een lezing worden gege-

ven over Voedselvisie van de toekomst. Bregje 
Hamelynck over het opzetten van gezamenlijke 
tuinen en voedselcoöperaties. De duurzame 
boer Sjoerd Miedema nabij Akkrum over een 
moderne, rendabele bedrijfsvoering gecom-
bineerd met verantwoord natuurbeheer. Theo 
Mulder over de agrarische sector en hoe je na-
tuurlijk kan bemesten.

Groen rijden
Voor e-bikes en elektische auto’s heeft Akkrum al volop faciliteiten. Maar er is 
veel meer mogelijk, kom naar onze boulevard en ervaar het zelf. Als hoogte-
punt staat Tesla motors met model S, een lust voor het oog en volop uitgerust 
met de nieuwste technologieën.

Energie
Bedrijven met nieuwe mogelijkheden om energie zuinig te leven. Van zonne-
panelen tot pelletkachels en LEDverlichting. Wie weet kunt u er wel geld mee 
besparen. 

Elektrisch varen
Stap ook op en geniet zelf van de stilte van 
een elektrisch aangedreven boot. Of wilt u 
er zelf één bouwen? Met het nieuwe con-
cept It Mienskip vanuit de SEFF heeft u een 
prachtig zelfbouwproject. Scoop: It Miens-
kip zal tijdens de Reuzedei worden gedoopt 
door gedeputeerde heer M Schrier.

Kids
Voor de kids zijn verschillende activiteiten 
geregeld. Diverse workshops over voeding 
en recycling worden op een leuke, inter-
actieve manier ingezet, maar er zijn ook 
springkussens en een speciale kleurplaat 
voor deze dag. Dit wordt vast een onverge-
telijke dag.

NIEUW: Lifestyle
Bezoekers worden aan het denken gezet, interesse opgewekt en op weg 
geholpen naar een duurzamere levensstijl, niet ingewikkeld of duur, maar 
toepasbaar en leuk!

Recycling
Met grondstoffen die opraken is hergebruik steeds belangrijker. Omrin ontra-
felt de afvalstroom om waar mogelijk deze stroom om te zetten in nieuwe pro-
ducten. Op de Reuzedei vind je nog meer initiatieven, die ook zelf toepasbaar 
zijn. Kijk en doe mee!

Waar It Gearstalt, naast de spoorbrug, in Akkrum

Wanneer 13.00 – 19.00 uur op 7 mei 2016

Meer info Reuzedei.nl

Eneco Zonnebootrace
6 en 7 mei in Akkrum

Het Nederlands Kampioenschap voor zonneboten. Een spectaculaire 
race waarbij snelheden tot wel 40 km/h door de smalle wateren van 
Akkrum worden gehaald. 

Wat • 2 dagen  • 3 wedstrijden
 • 5 klassen • 30+ boten

Wanneer Vrijdag 6 mei 2016
 - 10.30 uur start duurrace
 Zaterdag 7 mei 2016
 - 12.00 uur start Young Solar Challenge
 - 13.00 uur start Eneco Zonnebootrace
 - 15.45 uur start sprint
 - 18.30 uur prijsuitreiking Eneco Zonnebootrace NK 2016

Waar Start en finish bij It Gearstalt, naast spoorbrug, in Akkrum

Nieuw De Young Solar Challenge start hun NK tijdens de 
 Eneco Zonnebootrace.

Meer info Enecozonnebootrace.nl

Watermuziekspektakel
7 mei in Akkrum

Bands, artiesten en koren op verschillende plaatsen aan het water 
door heel Akkrum.

Wat is het?
Vanuit je eigen boot of opstappen bij ie-
mand anders en al varend genieten van 
muziek aan het water. Pop of Shanty, noem 
een stijl en je komt het vast tegen tijdens 
het watermuziekspektakel. Op een intieme, 
sfeervolle manier kun je genieten van deze 
miniconcerten.
Afsluitend zal Folkert Hans, met zang, trom-
pet en saxofoon op de Frisian Queen de 
Reuzedei muzikaal afsluiten!

Waar Rondom Akkrum
 Afsluiting bij It Gearstalt, naast de spoorbrug in Akkrum

Wanneer 7 mei 2016, vanaf 19.30 uur op

Meer info Reuzedei.nl

Kids
Voor de kids zijn verschillende activiteiten 
geregeld. Diverse workshops over voeding 
en recycling worden op een leuke, inter-
actieve manier ingezet, maar er zijn ook 
springkussens en een speciale kleurplaat 
voor deze dag. Dit wordt vast een onverge-
telijke dag.

Deze evenementen worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:
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