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WAARMEE WILT U DIT INTERVIEW 
STARTEN? 
“Met een compliment! Dit jaar vindt 
alweer de achtste editie van de Admi-
raliteitsdagen plaats. Vanaf 2011 stond 
het festival als een huis en klonk het 
als een klok! Stilletjes aan is het een 
mooie traditie aan het worden en één 
van de visitekaartjes van de stad. Ik ben 
enorm trots op Dokkum, zijn inwoners 
en ondernemers. Iedereen heeft dit 
project vanaf de start meebeleefd en 
omarmd. Van een bescheiden feest is 
het uitgegroeid tot een maritiem festi-
val met allure.”

HOE KOMT DAT VOLGENS U?
“’Bêst genôch’ is een opvatting die in 
dit geval niet opgaat. Durf groot en met 
een gezonde dosis lef te denken. Wij 
kunnen zélf de sjeu en energie geven 
aan goed samen leven in Noordoost 
Fryslân. En dat gebeurt volop, onder 

meer door dit festival. Bovendien heeft 
de organisatie een enorm betrokken 
team achter zich staan.”

WAT IS VOLGENS U DE KRACHT VAN 
DE ADMIRALITEITSDAGEN?
“Als concept zit het gewoon hart-
stikke goed in elkaar. Er hangt een 
groot podium boven het Kleindiep, 
artiesten komen graag hiernaartoe 
vanwege de bijzondere sfeer, er zijn 
goede horecavoorzieningen, plus een 
uitgebreid arsenaal aan activiteiten. En 
de openluchtlocatie natuurlijk, onze 
binnenstad is zo mooi. Bovendien is het 
programma-aanbod enorm breed; er 
is voor iedereen wat te beleven. Voor 
sportievelingen, cultureel ingesteld pu-
bliek, botenliefhebbers enzovoort. En, 
elk jaar bedenkt de organisatie weer 
nieuwe programmaonderdelen. Het 
festival blijft vernieuwen. Er is maar 
een constante: entree kennen we niet!”

HEBT U ZELF NOG EEN STILLE 
WENS QUA ARTIEST?
“De HaFaBra in onze regio is steengoed 
en hoort bij onze identiteit. Spannen-

de, nieuwe combinaties met andere 
muziekstijlen juich ik toe. Jong talent 
krijgt steeds meer ruimte en daar word 
ik ook heel blij van. Dit jaar doet ook 
de jeugd van Dokkumer muziekschool 
Opus 3 weer mee aan het muziek-
programma met onder meer een big 
band-optreden. Daar zie ik naar uit. En 
een stille wens… Dat zou bijvoorbeeld 
een optreden van de Marinierskapel 
zijn. Een heel bijzonder orkest en ze 
passen perfect bij de sfeer van de  
Admiraliteitsdagen.”

WAT WILT U DE BEZOEKERS NOG 
MEEGEVEN?
“Als inwoner geniet ik altijd enorm van 
het festival. Als burgermoeder vraag 
ik iedereen om een beetje op elkaar 
en op de stad te passen. Het aspect 
veiligheid is een stille maar belangrijke 
component van de Admiraliteitsdagen. 
Dat kan ook niet anders met de grote 
aantallen bezoekers die dit ene week-
end naar Dokkum komen. Laten we er 
met zijn allen weer een geslaagd feest 
van maken.”

EN UW SLOTOPMERKING? 
“Bekijk het uitgebreide activiteiten-
programma in deze speciale krant en 
kom ook. Ervaar Dokkum op z’n best. 
Welkom!”  ■

“Een maritiem festival met allure”
ZEVEN EDITIES LANG MOCHT ZE ALS BURGERMOEDER IN ‘HAAR’ STAD DOKKUM DUIZENDEN 
FESTIVALGANGERS BEGROETEN. NA DIT JAAR, DE ACHTSTE EDITIE VAN DE ADMIRALITEITS-
DAGEN, HOUDT DAT VOOR HAAR OP. MARGA WAANDERS IS DE LAATSTE BURGEMEESTER 
DIE DE GEMEENTE DONGERADEEL KENT. VOLGEND JAAR IS DE NIEUWE GEMEENTENAAM 
NOARDEAST-FRYSLÂN. WE INTERVIEWDEN DE BURGEMEESTER OM HAAR NOG EENMAAL HET 
EERSTE WOORD IN DEZE KRANT TE GEVEN.

‘ SErvaar Dokkum  
op z’n best’

De vlag mag uit!
Blauw, blauwer, blauwst, dat is hoe 
we Dokkum het liefst twee weken 

lang zien. Vanaf maandag 27 augustus 
mag de vlag daarom uit. Heb je nog geen 
vlag? Haal hem dan bij de Hema aan de 
Hoogstraat 18 of Van der Gang Heren-
kleding aan de Grote Breedstraat 9-11. 
Of koop je vlag via VV Dokkum, daarmee 
steun je ook nog eens deze Dokkumer 
voetbalclub! Rondom Dokkum is het al 
veel langer blauw. Halverwege augustus 
zijn bijna 100 masten rond de stad en 
daarbuiten geplaatst. En het gaat nóg 
blauwer: de watertoren, de beide molens, 
de Zijl en het stadscarillon zijn straks 
allemaal blauw verlicht.

Parkeren
De binnenstad is voor, tijdens en 
na het festival voor een deel her-

metisch afgesloten. Bezoekers kunnen 
hun auto parkeren op diverse P-terrei-
nen: ‘t Panwurk, de Harddraver, het Kalk-
huisplein, Lutjebleek en op het terrein 
van voormalig tuincentrum Mollema aan 
de Rondweg-Noord. Fietsers kunnen hun 
stalen ros parkeren in de extra fietsen-
stallingen bij de Helling, het Zuider-
bolwerk en de Oostersingel.

Muntverkoop
Drankjes aan de bar en hapjes bij 
de verschillende foodtrucks betaal 

je tijdens de Admiraliteitsdagen met 
munten. De munten kosten € 2,50 per 
stuk, een half muntje is € 1,25 waard. De 
munten worden tijdens de Admiraliteits-
dagen op verschillende punten in de stad 
verkocht, in de buurt van alle drankuit-
giftepunten, foodtrucks en foodkramen. 
De munten kunnen zowel met pin als 
contant worden betaald. Let op: zorg 
wel voor gepast geld, want de automa-
ten wisselen niet. Handig voor wie goed 
voorbereid wil zijn: de munten zijn in de 
voorverkoop al verkrijgbaar bij de Hema 
aan de Hoogstraat 18 en Van der Gang He-
renkleding aan de Grote Breedstraat 9-11.
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Drie podia op  
Admiraliteitsdagen Dokkum
DOKKUM TELT DIT JAAR MAAR LIEFST DRIE MUZIEK-
PODIA TIJDENS DE ADMIRALITEITSDAGEN. NAAST 
HET HOOFDPODIUM OP DE ZIJL IS ER DIT JAAR EEN 
VOLWAARDIGE PROGRAMMERING OP DE MARKT EN 
EEN EXTRA PODIUM OP DE BREEDSTRAAT.

‘ Publiek kan zich overal in de stad 
vermaken met goede muziek’

“Vorig jaar moesten we 
veiligheidshalve de toe-
stroom van publiek naar de 

Zijl stopzetten”, zegt Willem Verbeek, 
producent en voorzitter van de muziek-
commissie. “Nu we op de Markt dit jaar 
ook een volwaardige programmering 

hebben staan, met onder andere Alle 
Hens Aan Dek op vrijdag 7 september, 
verwachten we dat het ook daar al gauw 
druk gaat worden. Het derde podium 
op de Breedstraat moet ervoor zorgen 
dat het publiek zich gemakkelijker kan 
verspreiden en zich overal in de stad 
kan vermaken met goede muziek.”

AAN IEDERS MUZIEKSMAAK GEDACHT
De verschillende podia bieden met 
elkaar een zeer gevarieerd programma. 
Verbeek: “Op de Zijl staan traditiege-

trouw de hoofdartiesten, met dit jaar 
onder andere Waylon en André Hazes. 
Op de Markt zie je naast Alle Hens Aan 
Dek artiesten als Maan, Kraantje Pappie 
en The Cool Quest. De Breedstraat 
biedt plaats aan korpsen, shantyko-
ren en optredens van muziekschool 
Opus3. Op zaterdagavond staat daar 
het programma ‘Het grote café aan de 
haven’ met bekende en minder beken-
de Nederlandstalige artiesten. Met de 
Night of the Praams, een koffieconcert 
en Adje’s meezingconcert daaromheen 
geprogrammeerd, is er aan ieders mu-
zieksmaak gedacht.”  ■

Veiligheid 
EEN FACTOR VAN FORMAAT 
OP DE ACHTERGROND

“DE ADMIRALITEITSDAGEN ZIJN IN 
EEN PAAR JAAR TIJD UITGEGROEID 
TOT EEN VAN DE GROTERE FESTIVALS 
VAN NOORD-NEDERLAND. 
GEMIDDELD KOMEN ER ZO’N 50.000 
BEZOEKERS”, ALDUS EELKE ZWART, 
“EN DAAR HOORT EEN GEDEGEN 
VEILIGHEIDSPLAN BIJ.

“We zijn een typisch familie-evenement 
maar wel met volwassen veiligheidsmaat-
regelen. Zo hangen er overal camera’s in 
het centrum, en via een centrale post heb-
ben we overal goed zicht op de mensen. 
Professioneel crowdmanagement dus. Met 
portofoons staan de veiligheidsdiensten 
en organisatie steeds in contact metelkaar. 
Samen met de hulpdiensten zijn we deze 
vier dagen continu paraat, zichtbaar en on-
zichtbaar. Er liggen bijvoorbeeld tijdens de 
concerten boten met hulpverleners rondom 
het podium om mensen eventueel snel uit 
het centrum te kunnen vervoeren.”

“EEN ONBEZORGD FESTIVAL EN  
VEILIGHEID HOREN SAMEN!”
“Maar we doen meer. Door middel van 
afzettingen en aangegeven looproutes 
worden bezoekers meer ‘gestuurd’ om te 
voorkomen dat het ergens zo druk dreigt 
te worden dat men stil komt te staan. 
Rond het hoofdpodium komt voor de 
huizen langs een speciale strook waar 
hulpdiensten langs kunnen lopen. Voor 
het welzijn van de bezoekers worden er dit 
jaar naast een aantal EMS-professionals 
ook voor het eerst ALS-teams ingezet, 
voorzien van een AED”. Want, zo zegt Eelke 
Zwart: “Een onbezorgd festival en veilig-
heid horen samen!”
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Foodfestival: eten doe je 
lekker in de stad!
ETEN EN MUZIEK RAKEN STEEDS MEER ONLOSMA-
KELIJK MET ELKAAR VERBONDEN. DE ORGANISATIE 
VAN HET FOODFESTIVAL WIL HET LIEFST DAT IEDER-
EEN DAAR VAN MEEGENIET. BART VAN DER ZANT: 
“WE WILLEN DE FESTIVALGANGERS UITDAGEN OM 
’S AVONDS LEKKER IN DE STAD TE ETEN IN PLAATS 
VAN THUIS AAN TAFEL OM KLOKSLAG 18.00 UUR.”

‘Goed en lekker eten 
buiten de deur’

Foodtrucks zijn hot op festivals. 
Hoe maak je een keus uit het gro-
te culinaire aanbod dat er is? Bart 

van der Zant: “Het begint bij ons met 
kwaliteit. Wat gerechtjes betreft willen 
we vlees en vis, zoet en hartig, koud en 
warm kunnen aabieden én het moet 
elkaar niet bijten. En: goede koffie als 
toegift mag natuurlijk niet ontbreken!”

OVERAL IN DE STAD
De foodtrucks zijn verdeeld over een 
aantal zones in de stad. Bart begint 
zijn verhaal bij de Markt. “Een com-
pleet nieuw plein dit jaar. De Markt 

lijkt te zijn gemaakt voor de combi-
natie van eten en muziek. De muur 
van foodtrucks die vorig jaar op de 
Markt stond verplaatsen we naar de 
Helling. Ook wordt er op dat terrein 
een bar geplaatst. De Diepswal wordt 
weer ingericht als gezellige Foodbou-
levard waar je voorafgaand én tijdens 
het programma van het hoofdpodium 
heerlijk kunt recreëren. Nieuw dit jaar 
is het derde artiestenpodium op de 
Breedstraat. Aan lekker eten en drin-
ken ontbreekt het ook hier niet. Goed 
eten buiten de deur, in de open lucht, 
wie wil dat nou niet?  ■

Munten
Net als de drankjes, betaal je ook de gerech-
ten bij de foodtrucks met munten op de 
Admiraliteitsdagen. Een muntje kost  
€ 2,50, een half muntje is dus € 1,25 waard. 
De munten zijn op diverse plekken in de stad 
tijdens de Admiraliteitsdagen verkrijgbaar. 
Wie goed voorbereid de stad in wil, haalt 
ze al in de voorverkoop bij de Hema aan de 
Hoogstraat 18 en Van der Gang Herenkleding 
aan de Grote Breedstraat 9-11.

Van ver en dichtbij
De foodtrucks komen zowel uit de regio als 
van ver. Zo komt de ‘Smooth Coffee’ truck 
uit Alphen aan den Rijn naar Dokkum, 
maar ook de bekende pizzaman en -vrouw 
uit Oudwoude staan er weer. “Hun pizza’s 
vlogen vorig jaar werkelijk de oven uit, zo 
populair.” Er keren meer bekenden terug. 
Bart: “Stadshap heeft zich weer gemeld 
en doet ook graag mee. Net als de Java 
Blusbus, de brandweerauto met heerlijke 
Javaanse hapjes. Zij hadden vorig jaar 
echt fans, dat was prachtig om te zien. 
Nieuw dit jaar zijn onder andere de Food-
Brothers, met de állerbeste hotdogs van 
Nederland. Ze staan op bijna alle festivals.” 

Speciaalbierproeverij
Dokkum bruist weer van het bier. In vroegere 
tijden stond de stad bol van de brouwerijen, 
en de initiatieven vol schuimend karakter 
schieten momenteel als paddestoelen uit de 
grond. Geen beter feest dan de Admiraliteits-
dagen om daar op te klinken en te proosten. 
Kom daarom het bier uit Dokkum en van ver 
daarbuiten (voor)proeven op de Speciaal-
bierproeverij in de Grote Kerk op de Markt, 
op vrijdag 7 september om 17.00 uur.  
Let wel: alleen voor 18+. 
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Historisch straattheater: 
de verrassing is het leukst
REGISSEUR TINEKE BROERS AAN HET WOORD:  
“DIT WORDT HET DERDE JAAR DAT HET HISTORISCH 
STRAATTHEATER MEEDOET AAN DE ADMIRALITEITS-
DAGEN. WAS HET DE EERSTE EDITIE NOG HEEL BE-
SCHEIDEN MET 25 DEELNEMERS, DE TWEEDE EDITIE 
DEDEN ER AL 60 SPELERS MEE, EN DIT JAAR ZITTEN 
WE OP 100 ENTHOUSIASTE SPELERS!

‘ Spektakel en vertier, 
gewoon op straat’

Samen met mede-regisseur 
Lucas de Blécourt bedenken 
we alle scenes. We creëren 

ook steeds nieuwe en verrassende 
ensceneringen. Carla Busscher is 

verantwoordelijk voor alle kostuums, 
(een deel ervan is gemaakt door Hamid 
Ashgari). Zij maakt en zoekt de prach-
tige kledingstukken voor de acteurs 
bij elkaar. We hebben ook een grime- 
en kapgroep onder leiding van Anna 
Doornbos die de spelers zo perfect 
mogelijk in de geest van de tijd op-
maakt. Nanne en Ankie zullen muzikale 
optredens verzorgen. Samen met mijn 
man Dick Jansen maakt Jaap Groen alle 
decorstukken. Het straattheater van de 
Admiraliteitsdagen wordt steeds groter 
en professioneler. De groep vrijwilli-
gers onder organisatorische leiding 
van Louise de Haan is echt geweldig. 
Zo betrokken, het voelt als een hechte 
familie. Met z’n allen zijn we er echt 
maanden volop mee bezig. 

Ik zou nog veel meer willen vertellen 
maar de verrassing is het leukst! Er 
komen zowel een aantal vertrouwde 
als nieuwe elementen voorbij. Het 
centrum van Dokkum, met nadruk 
op de Diepswal, zal gevuld zijn met 
bedrijvigheid door de 100 acteurs. De 
chirurgijn zal weer proberen zijn ‘he-
lende’ drankjes aan argeloze burgers 
te slijten. Er zullen bierdragers door 
het centrum lopen, stadswachten, 
bedelaars, rijke dames van stand. Ook 
lopen er twee mannen rond met een 
zware kist waarin ‘het geheim van de 
Admiraliteit’ zit….Als dát naar buiten 
komt zijn de rapen gaar!” 
KOMT DAT ZIEN DUS, SPEKTAKEL EN 
VERTIER, GEWOON OP STRAAT, OP 
ZATERDAG 8 SEPTEMBER!    ■

Taalkaravaan: 
genieten of ondergaan 
De Taalkaravaan reist dit jaar als groot 
LF2018-project door Friesland, en in 
Dokkum komt men met een speciaal 
programma tijdens de Admiraliteits-
dagen. De Taalkaravaan omvat een 
aantal indrukwekkende muziek- en 
taalelementen waarin deze twee zaken 
centraal staan. Er zijn voorstellingen en 
activiteiten waar bezoekers actief mee 
aan de slag kunnen. Of gewoon heerlijk 
ondergaan en van genieten!

Samen Bouwen: 
speciale kerkdienst 
De kerkdienst op zondagochtend 9 
september om 10.00 uur heeft als 
thema “Samen Bouwen”. Er wordt 
deze ochtend gecollecteerd voor World 
Servants, een organisatie die zich inzet 
voor ontwikkelingsprojecten wereld-
wijd. Door reizen te organiseren waarbij 
(vooral) jongeren bouwen aan scholen, 
huisartsenposten, ziekenhuizen enzo-
voort helpt World Servants mensen. Al 
jarenlang gaat een groep Dokkumse 
jongeren de wereld over om samen 
mee te bouwen aan een betere wereld.

Creatieve 
kinderactiviteiten 
Op de Markt worden zaterdag 8 sep-
tember allerlei creatieve activiteiten 
speciaal voor kinderen georganiseerd. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur kunnen kinderen die 
langskomen een gave workshop volgen 
in kleien, schilderen óf zelf met spek-
steen aan de slag.
Onder andere Dineke Taal (keramiste) 
en Hepie de Haan (beelhouwster) bege-
leiden de activiteiten deze dag samen 
met een aantal vrijwilligers.

Kunst- en 
Brocantemarkt
Zaterdag vindt op de Breedstraat een 
Kunstmarkt plaats. Slenter gezellig langs 
de kraampjes en bewonder de artistieke 
uitingen van diverse kunstenaars met 
schilderijen, tekeningen, foto’s, beelden 
en meer; wie weet keert u huiswaarts met 
een mooi kunstwerk. ’s Zondags is er op 
de Breedstraat een Brocante-, Vintage- en 
Retromarkt. Vindt u hier het item waar u 
al zo lang naar op zoek bent?
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Vesterhavet
Wist je dat in Denemarken vroeger veel 
bossen werden aangelegd, om met dat 
hout schepen te kunnen bouwen? Van het 
eikenhout uit zo’n Deens bos is in 1932 
de viskotter ‘Vesterhavet’ (Deens voor 
Noordzee) gebouwd. Het schip is inmiddels 
al 40 jaar in Nederland, maar toen huidige 
eigenaar Cor Bolt afgelopen voorjaar met 
het schip terugvoer naar Denemarken om 
de geschiedenis te achterhalen, werd het 
daar meteen herkend. Verhalen over die 
rijke geschiedenis hoor je aan boord van 
het schip tijdens de Admiraliteitsdagen!

De verhalen komen 
als vanzelf

Historische schepen: welkom
aan boord op het varend erfgoed!
JE KUNT DE ZILTE ZEELUCHT BIJNA RÚIKEN ALS JE 
NAAR DEZE PLAAT KIJKT. DE VERWASSEN KLEDING 
MET EEN LUCHT DIE ER AL LANG NIET MEER UIT 
WIL, DE WARMTE VAN DE ZON OP HET DEK VAN HET 
SCHIP, HET ECHTE LEVEN OP ZEE.

Vanuit de stad gingen er nogal 
wat van deze schepen die zee op. 
Sommigen keerden nooit terug, 

maar altijd leverde het sterke verha-

len op. In de binnenstad van Dokkum 
komen die verhalen van weleer tijdens 
de Admiraliteitsdagen weer naar boven 
drijven. Daar waar Dokkum vroeger 
aan zee lag, ligt het water deze dagen 
vol met historische schepen. Tientallen 
exemplaren, van klassiek tot karakteris-
tiek, leggen aan  in de stad. De meeste 
schippers laten je hun schip graag zien; 
je hoeft maar te vragen of je aan boord 
mag stappen en de verhalen komen als 
vanzelf. 

VAREND ERFGOED
“Geen schip is gelijk”, zegt eigenaar 

Arnold Zuidema van de Stortebecker, 
een viskotter uit 1970. ‘Varend erfgoed’ 
noemt hij al die verschillende schepen 
bij elkaar in Dokkum tijdens de Admira-
liteitsdagen. Hij is graag op het fesival: 
“Altijd veel aanloop hier, en bekenden 
van verder weg nodigen we ook vaak 
uit in deze dagen.” Over de naam van 
de Stortebecker lees je elders op deze 
pagina. Ook over de Cirsium Palustre 
lees je verderop meer. Naast de naam 
van een uitstervende distelsoort – die 
overigens met succes weer is uitgezaaid 
– heeft deze term namelijk ook nog een 
héle andere betekenis.   ■

Stortebecker
Klaus Stortebecker was een Duitse piraat. 
Maar let op, niet een piraat zoals we ze 
hier wel aan de schandpaal genageld 
hebben in Dokkum, maar een piraat met 
een goed hart. De Robin Hood van de zee 
zou je kunnen zeggen. Zijn buit verdeelde 
hij onder de armeren in de samenleving. 
Naar hem is het schip uit 1970 vernoemd 
dat tijdens de Admiraliteitsdagen in de 
stad ligt. ‘Varend erfgoed’ noemt eigenaar 
Arnold Zuidema dat heel treffend. Welkom 
aan boord!

Cirsium Palustre
‘Cirsium Palustre’, klinkt dat even chic of niet! 
Het prachtige schip van Cecile en Maarten 
van der Post draagt deze naam. Voor de 
niet-kenners van het Latijn onder ons: dit 
betekent ‘kale jonker’. Al vanuit zijn vroege 
jeugd kregen de schepen van Maarten deze 
naam. Omdat het er op een gegeven mo-
ment wel erg veel werden, ging hij voor dit 
schip over in het Latijn. De Cirsium Palustre 
is nog niet eens zo oud, ze is van 1975 om 
precies te zijn. In Dokkum ligt het schip voor 
de derde achtereenvolgende keer te pronk 
tijdens de Admiraliteitsdagen, en de schipper 
en zijn vrouw doen niets liever dan met liefde 
vertellen over deze Latijnse schoonheid!
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Spectaculaire activiteiten: 
hoe ver durf jij te gaan?
STA JIJ LANGS DE KANT OM TE KIJKEN HOE DE 
FLYBOARDERS DIT JAAR OVER HET WATER STUNTEN? 
BEKIJK JE DOKKUM VANUIT DE LUCHT IN EEN ECHTE 
HELIKOPTER? OF KIES JE ERVOOR OM IN DE HUID TE 
KRUIPEN VAN MAX VERSTAPPEN, LEWIS HAMILTON, 
ALAIN PROST EN MIKA HÄKKINEN IN DE ENIGE ECHTE 
ZIGGO EBATTLE F1 SUPERTRAILER?

Check de midden-
pagina om te weten 
waar je moet zijn!

Het is maar een greep uit de 
spectaculaire activiteiten die te 
zien, doen en beleven zijn op de 

Admiraliteitsdagen dit jaar. Want er zijn 
ook activiteiten op en rond het water, 
ontzettend veel sporten die je uit kunt 
proberen (daarover lees je hiernaast 
meer), de scoutingclub van Dokkum 
pakt weer uit, er zijn speciale activitei-
ten voor kinderen (check dat elders in 
deze krant) en er worden demo’s gege-
ven van skaters tot solarboten.

WELKE ATTRACTIE KIES JIJ?
Je kunt ook lekker losgaan in het bun-
geecircus XXL en op de kermis. Vind je 
het reuzenrad te saai, kies dan voor de 
Mad Mill, een attractie waarvan er maar 
twee zijn in Nederland. Word jij meteen 
weggemaaid onder toeziend oog van 
het publiek of blijf je de ‘last man or  
woman standing’? Check het program-
ma in het midden van deze krant om te 
weten wanneer jij waar moet zijn.  
Tot ziens in de stad!  ■

Leef je lekker 
sportief uit op 
het Sportplein!

ANKE MARGRYT, BUURTSPORTCOACH 
DONGERADEEL VERTELT ENTHOUSI-
AST OVER HET SPORTPLEIN OP DE 
HELLING: “DIT JAAR MAG ER BEWO-
GEN WORDEN OP EEN HEUS SPORT-
PLEIN OP DE HELLING!” 

Er kunnen vele sporten uitgeprobeerd wor-
den en er zullen de hele dag diverse demo’s 
zijn. De meeste activiteiten zijn laagdrempe-
lig, geschikt voor jong en oud, of je nu topfit 
bent of (nog) niet. Dus wilde jij of wilden 
jullie – want het hele gezin kan meedoen – 
altijd al eens bungeejumpen, wandklimmen 
of gewoon lekker  een potje basketballen? 
Alles kan en mag!

Anke Margryt: “Er komt een boarding waarin 
vele balsporten gespeeld worden, zoals op 
het multi-veld. Het populaire Shuffleboard 
kan uitgeprobeerd worden. De kleintjes 
kunnen zich vermaken in een  
babymolen en met hobbelen op pony cycles. 
Men kan een potje tafeltennissen, darten of 
badmintonnen. Je kunt zelfs virtueel sporten 
door middel van bijvoorbeeld een racespel. 
En dan zijn we er nog lang niet. We heb-
ben ook een heuse klimwand, halfpipe en 
wipe-out-baan. De Fryske sport fierljeppen 
krijgt een plek waarbij je klimvaardigheden 
goed van pas komen. En ook het vertrouw-
de spijkerbroekhangen krijgt als vanouds 
weer een plaatsje. Dus warm die armspieren 
maar vast op! Zéker ook voor de speciaal 
ontwikkelde trailer met hindernisbaan en 
het krachtmeetparcours.”

Klinkt toch super?! Er is een vrije in- en uit-
loop voor alle activiteiten. Dus kom gewoon 
naar De Helling en laat je verrassen! 
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Ziggo verbindt 
met Markol
Dit bijzondere schip valt onder de stichting Gehandicapten 
Watersport Grou. Deze watersportplaats is ook haar 
thuishaven. De rondvaartboot en haar bemanning wil 
watersportgebonden recreatie in Friesland bevorderen 
voor mensen met een beperking. De Markol is dus volledig 
geoutilleerd voor mensen met een handicap: er is een 
speciale lift voor rolstoelen aanwezig, evenals een gehan-
dicaptentoilet. Er kunnen circa 35 mensen mee tijdens een 
rondvaart. Een rolstoel telt voor 2 plaatsen. Ziggo is ook 
dit jaar trotse sponsor van de Markol-rondvaarten tijdens 
de Admiraliteitsdagen.  ■

Een bijzonder moment voor een bijzonder 
historisch schip: donderdag 6 september, 
de eerste dag van de Admiraliteitsdagen, 
wordt het wedstrijdskûtsje van Dokkum 
gedoopt. Vorig jaar bleek na uitgebreid 
onderzoek dat het schip in 1907 in Dokkum 
is gebouwd. In navolging daarvan wordt 
het schip zoveel mogelijk in oude staat 
teruggebracht, zo ook de naamgeving. 

De doopplechtigheid wordt uitgevoerd 
door dhr. Kor van der Werf, de enige nog 
in leven zijnde zoon van de oorspronkelijke 
schipper. Ook de verdere nazaten van de 
schipper, de familie Van der Werf, zullen 
aanwezig zijn bij de plechtigheid. Het ge-
heel wordt feestelijk omkleed door shanty-
koor ‘De Admiraliteitssjongers’. Het schip 
ligt het hele weekend in het Kleindiep!  ■ 

“Streekomroep RTV NOF is voor het vijfde 
jaar op rij live aanwezig tijdens de Admira-
liteitsdagen. Het is een monsterklus van 
jewelste, maar RTV NOF is ook nu weer 
van de partij bij hét maritieme festival 
in Dokkum. Meer dan veertig van onze 
vrijwilligers doen via televisie, radio en 
online live verslag van de activiteiten in 
de binnenstad. Super om te doen!”, aldus 
vrijwilligster Boukje Hendrika Weistra.
 
‘Vorig jaar schakelde een recordaantal 
mensen in op onze streams, dat zegt iets 
over de almaar groeiende populariteit van 
het evenement’, zegt Boukje Hendrika. 
“Thuisblijvers kunnen via RTV NOF het 
hele weekend meegenieten. Deze editie 
werken we opnieuw samen met Omrop 
Fryslân. Hierdoor kunnen onze vrijwilli-
gers beschikken over nóg uitgebreidere 
faciliteiten, zoals een hypermoderne 
video-regiewagen.”

Op vrijdagavond wordt de ‘Night of the 
Praams’ rechtstreeks uitgezonden. Zater-
dag overdag wordt live radio gemaakt en 
’s avonds staan grote namen als Waylon 
en André Hazes op het programma. Zon-
dag is de kerkdienst met aansluitend het 
supergezellige meezingconcert. Allemaal 
live te volgen. Gedurende de Admirali-
teitsdagen worden er ook veel foto- en 
videoreportages gemaakt.
Alle uitzendingen zijn te zien op tv-kanaal 
20 bij Kabelnoord en te beluisteren via 
FM 105.8, 107.0 en 107.3. Live-streams en 
reportages vindt u op www.rtvnof.nl
en in de app. RTV NOF is zoals altijd 
verrassend dichtbij. Nieuwe vrijwilligers 
kunnen zich melden via: 
vacatures@rtvnof.nl  ■ 

Column Adje 
Dokkum was de eerste Admiraliteits-
stad van Friesland waar ik – Adje de 
Admiraal – mij vestigde. Dat was in 
1596, in de tijd dat Dokkum nog aan 
zee lag. De admiraliteit zorgde voor 
de beveiliging van de scheepvaart 
en de bescherming van de kust van 
Friesland en Groningen. Met de komst 
van de admiraliteit werd Dokkum een 
levendige handelsstad. Maar... Lang-
zaamaan slibde het water rondom de 
stad dicht en daarom verhuisde ik in 
1645 naar de zeehaven van Harlingen. 
Het admiraliteitshuis, de scheepshel-
ling en het kunstwerk bij de Halve-
maanspoortbrug dat wordt onthuld 
dit weekend herinneren ons nog aan 
het maritieme verleden dat Dokkum 
heeft. De Admiraliteitsdagen houden 
die herinneringen al 8 jaar spinglevend. 
Heerlijk om de dichtgeslibde zeelucht 
van Dokkum ieder jaar weer eens goed 
op te snuiven!  ■ 

Admiraliteits-
dagen 
houden  
herinneringen 
aan vroeger
al 8 jaar  
springlevend

Skûtsje krijgt oorspron-
kelijke naam terug

RTV NOF doet live verslag 
van Admiraliteitsdagen

Onthulling kunst-
werk bij brug
Het was het jaar 1630 toen twee kapiteins 
van de Dokkumer Admiraliteit vijf zeero-
vers gevangen namen. De mannen voeren 
al rovend langs de Friese kust. In Dokkum 
werden ze opgehangen aan een galg die aan 
de kade stond. De toeloop van mensen was 
zo groot dat de Kettingbrug bezweek onder 
het gewicht van alle toeschouwers. Nu, bijna 
400 jaar later, wordt op deze plek een kunst-
werk ter nagedachtenis hieraan onthuld op 
de Admiraliteitsdagen. Het kunstwerk bij de 
Halvemaanspoortbrug is ontworpen door 
Frank van Dijk en geeft op symbolische wijze 
aandacht aan de doden die hier zijn gevallen. 
De onthulling is op vrijdagmiddag, onder 
leiding van spreker Sipke Jan Bousema, die 
voor de Mear-app ook het piratenverhaal 
insprak. De onthulling van het kunstwerk 
valt samen met het binnenvaren van twee 
garnalenkotters, het ten gehore brengen 
van het herontdekte zeeroverslied uit 1630 
en het lossen van kanonsschoten vanuit het 
gerestaureerde kanon bij de brug.  ■ 

‘Da’s een   
oud verhaal...’

Foto: Nanne Nicolai

6 | 7 | 8 | 9 september 2018



Abiant Bungeeroeien
Krachtpatserij en gezwollen biceps bij het welbekende ‘Abi-
ant Bungeeroeien’: zaterdag 8 september wordt gestreden 
om de felbegeerde Abiant Bungeeroeiwisselbokaal. ‘It swit 
op’e kop en wetter yn’e boat’! Deze spectaculaire wedstrijd 
vindt plaats bij het grote podium rond het Kleindiep. Alle 
deelnemende sloepen worden vastgemaakt aan een bun-
gee-elastiek dat stevig aan het podium verankerd zit. Het 
team dat het verst weet te roeien is de automatische win-
naar. Het zal weer een ongelofelijk spannende krachtmeting 
worden. De wedstrijden worden omlijst met commentaar 
van een speaker plus bijpassende muziek van een dj. Er kun-
nen deze editie in totaal 16 teams meedoen. Kom kijken en 
moedig je favoriete sloep en bemanning aan! 
Aanvang: rond 15.00 uur.  ■

Iets moois boven water toveren
Zie ‘t zweven dan: het hoofdpodium van de Admiraliteitsdagen. De beste schetsers, 
bouwers, doordenkers en technici uit stad en regio zijn ingezet om weer wat moois 
boven water te toveren op het Kleindiep. Hun kennis en kunde wordt dit jaar nog 
verder door de stad verspreid: maar liefst drie podia worden in het centrum opge-
bouwd. Naast het hoofdpodium op de Zijl zijn er een tweede podium op de Markt en 
een derde podium op de Breedstraat. Lokale, nationale en zelfs een tikkie internati-
onale talenten kunnen zo ruimschoots hun zang- en muziektalenten vertonen.  
Op de programmapagina in het midden van deze krant lees je wat er te doen is op 
de verschillende dagen bij de diverse podia!  ■

Dank aan 
onze 
sponsoren
Al zo lang de Admiraliteitsdagen als eve-
nement groeit, groeit het aantal sponso-
ren mee. Bert Reinders van de Sponsor-
commissie daarover: “Onze sponsoren 
vormen de basis van de Admiraliteits-
dagen in haar huidige vorm. Zonder dit 
fundament van betrokken bedrijven zou 
zo’n groot festival niet mogelijk zijn. We 
kunnen landelijk bekende artiesten op de 
podia presenteren, en alles is gratis toe-
gankelijk. Giet dit geheel in de bijzondere 
omgeving van Dokkum en je hebt iets 
unieks in handen waar wij als organisatie 
enorm trots op mogen zijn. Onze 225 
sponsoren zijn, naast de ruim 250 vrij-
willigers en 60.000 bezoekers, een stukje 
goud van de Admiraliteitsdagen. Hulde!”

Open Monu-
mentendag 
Dokkum 
Op zaterdag 8 september vindt de Dokku-
mer Open Monumentendag weer plaats. 
Dit jaar is het lokale thema ‘Bonifatius, 
reiziger door Europa’. Speciale locatie is 
de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. De 
kapel is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Bekijk de expositie over zijn internatio-
nale reizen, maak een wandeling door de 
verstilde Bonifatiuskapel of het park met 
kruiswegstaties en geniet even van de 
rust tijdens de hectiek van de Admirali-
teitsdagen. Ook zal doorlopend de korte 
film ‘Pelgrimeren in Friesland’ te zien 
zijn. De kapel ligt op 5 minuten lopen van 
het centrum. Vanzelfsprekend kunt u de 
Bonifatius- en Sint Martinuskerk bekijken. 
Ook het Bonifatius 
Museum is deze dag vrij toegankelijk.  ■

Univé slag om 
Noardeast-
Fryslân in 
aantocht
Donderdagavond 6 september is onze 
‘Univé Slag om Noardeast-Fryslân’ de 
sportieve opening van de Admirali-
teitsdagen. Het roei-touwtrekspekta-
kel gaat ‘los’ in het Kleindiep. Dit jaar 
wordt de opzet breder dan voorgaande 
jaren. Niet alleen alle dorpen maar 
ook teams uit Dokkum, bedrijven en 
deelnemersgroepen uit de ‘nieuwe’ 
gemeenten zijn meer dan welkom om 
mee te doen. Daarom ook de beter 
passende naam. Zelfde sfeer, ander 
tekstueel jasje. Ieder team uit Noard- 
east-Fryslân mag aansluiten. Topfit of 
niet, episch leuk wordt het sowieso. 
Volle kracht vooruit, beide boten in 
tegengestelde richtingen!  ■ 

Dokkumer  
Grachtzwemmen
Zwemfanatiekelingen die meedoen aan het 
Dokkumer Grachtzwemmen zamelen dit jaar 
met hun prestatie geld in voor de kinderen 
van de voedselbank Noord-Oost Friesland. 
Met de opbrengst worden uitjes georgani-
seerd en kunnen kinderen bijvoorbeeld een 
traktatie voor hun verjaardag krijgen. Het 
Dokkumer Grachtzwemmen is een zwemeve-
nement met twee afstanden, dat jaarlijks ge-
organiseerd wordt door ZPC de Granaet en 
Lionsclub Bonifatius. Het vindt dit jaar plaats 
op zondag tijdens de Admiraliteitsdagen. De 
eerste afstand is ‘Het Keerpunt van Dokkum’, 
een tocht van 500 meter door het Grootdiep. 
Meedoen kan vanaf 12 jaar. De tweede af-
stand is ‘De Nautische Mijl van Dokkum’, een 
tocht van 1.852 meter door het water van het 
noordelijke deel van de Dokkumer bolwer-
ken. Hiervoor heb je wel enige zwemervaring 
nodig, meedoen kan vanaf 16 jaar. Zwem je 
mee voor het goede doel? Inschrijven kan 
nog tot een kwartier voor aanvang op 
www.dokkumergrachtzwemmen.nl.  ■ 

Volop actie 
in het water,  
op het water 
en zwevend 
boven het 
water
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Radiografisch 
bestuurbare bootjes
Op zondag 9 september is er weer een hartstik-
ke leuke activiteit voor jong en oud, gelinkt aan 
het thema water natuurlijk. Op de Markt staat 
een bassin met daarin allemaal radiografisch 
bestuurbare bootjes. Welke boot ga jij besturen? 
Kom kijken en vaar mee!

Op de foto met 
Adje de Admiraal
Deze editie van de Admiraliteitsdagen kun je 
natuurlijk op de foto met de enige echte Adje, de 
Dokkumer Admiraal. Adje zwerft op vrijdag en za-
terdag vrij door de stad om zo veel mogelijk mari-

tieme activiteiten mee te maken. Speciaal 
voor zijn fans neemt hij deze dagen 

uitgebreid de tijd om samen met 
jou digitaal vereeuwigd te 

worden. Een prachtige 
herinnering aan het fes-

tival. Adje is zondag sowieso 
aanwezig bij de kerkdienst 
en natuurlijk bij de Adje 
Sing-along-middag. Ben 
jij erbij? 

Spectaculaire shows/
demo’s/clinics en 
mega-Sportplein op 
de Helling
Op zaterdag en zondag zijn er ontelbaar veel shows en 
demonstraties met het nodige spektakel. Onder andere de 
marine, brandweer, politie, ME en KNRM zijn aanwezig. Op 
zondag kun je vele sportieve activiteiten doen. Het plein is 
dan volgepakt met allerlei sportvormen, die je allemaal zelf 
uit mag proberen. Het plein is dan volgepakt met allerlei 
sportvormen, die je allemaal zelf uit mag proberen. Het zijn 
er te veel om op te noemen, kom gewoon langs! Geschikt 
voor alle leeftijden.  ■

Laat je creativiteit
stromen
Op de Markt wordt weer het gezellige Kinder-

plein gecreëerd. Zo worden er op zaterdag 8 

september allerlei creatieve activiteiten speciaal 

voor kinderen tussen 6 en 12 jaar georganiseerd. 

Tussen 10.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 

uur kunnen kinderen een gave workshop van 

circa 30 minuten volgen in verschillende disci-

plines: kleien, schilderen óf zelf met speksteen 

aan de slag. Speksteen is een heel bijzondere 

zachte steensoort waar je gemakkelijk mee 

kunt werken. Na afloop mag je je zelfgemaakte 

kunstwerk natuurlijk mee naar huis nemen. On-

der andere Dineke Taal (keramiste) en Hepie de 

Haan (beelhouwster) begeleiden de activiteiten 

met een aantal vrijwilligers.Op zondag kunnen 

kinderen op het Kinderplein gratis prachtig 

geschminkt worden door een professionele 

artiest. Wat wil je worden? Een sierlijke vlinder, 

een stoere leeuw, of heb je zelf een idee? ■ 

Je gaat nat 
in de gracht 
op het 
Oosterbolwerk!
Op zaterdag en zondag kunnen kinderen 

zich overdag sportief naar hartelust uitleven 

in de Dokkumer grachten. Er zijn allemaal 

activiteiten te doen die met fun, sport, actie 

en water te maken hebben. Je kunt in grote 

waterballen over het water ‘lopen’, dit is ook 

altijd een prachtig gezicht voor toeschou-

wers vanaf de vaste wal. Je kunt kanoën, 

of suppen op een paddleboard. Er worden 

zaterdag leuke sup-clinics gegeven. Durfals 

mogen deze dag met een kabelbaan over het 

water naar de overkant proberen te komen. 

Deze baan is opgebouwd door Scouting De 

Granaet. De lengte van de kabelbaan is rond 

de 30 meter. Neem je handdoek mee!  ■

Activiteiten
voor jonge, 
oude en 
bijzondere 
kinderen. 
Kom jij ook?

Belibje it mar tijdens 
Admiraliteitsdagen
De Admiraliteitsdagen hebben dit jaar een speciale Belibje it mar- 
activiteit, voor kinderen met een verstandelijke beperking tussen  
6 en 12 jaar.
Deze belevingsgerichte activiteit vindt plaats op zaterdag 8 september. 
De start is om 11.00 uur in Museum Dokkum. Daar beleven we onder 
andere een zeemans-verhaal met muziek. Om 11.45 uur gaan we naar de 
Markt voor een creatieve workshop, van 12.00 tot 13.00 uur. Hier kun-
nen kinderen schilderen, kleien of werken met speksteen. Vervolgens is 
er tijd voor (eigen) pauze en lunch. 
En dan….gaan we om 14.00 uur naar speciale rondvaartboot “de Markol” 
bij de Helling. We gaan écht een mooi stukje varen! Het einde zal rond 
15.00 uur zijn. Alle deelnemertjes krijgen natuurlijk een leuke Belibje it 
mar-herinnering voor hun deelname!
PS Wil uw kind meedoen? Mail de organisatoren of er een plekje vrij is:  
pt.zuidema@knid.nl of tinekeadmiraal01@gmail.com  ■

CoolKids Party

Fiepbus  
Kinderen van alle leeftijden verzamelen: op 
zaterdag 8 september staat de enige echte 
Fiepbus op de Markt! Er zijn allemaal activi-
teiten in deze vrolijk versierde dubbeldekker 
te doen. Beneden is een doolhof, hier kun je 
op ontdekkingsreis in de wereld van illustra-
tor Fiep Westendorp. Op de bovenverdieping 
kun je allemaal spelletjes doen, knutselen en 
nog véél meer! Stap jij ook naar binnen in dit 
bijzondere vervoermiddel?  ■

De CoolKids Party komt naar de Admiraliteits-

ook nog superleuke prijzen winnen! Oefen 

met jullie een feestje te bouwen, zondagmid-

en de laatste hit ‘Je Kan Worden Wat Je Wil’. 

van groot tot klein. Doe je dansschoenen maar 

vloer en het dak gaat er af! 

dagen. Ze hebben er weer zin in om samen 

liedjes als ‘Wij Vieren Feest’, ‘De Warming Up’ 

dag op de Breedstraat. Iedereen kan meedoen, 

Echte meezingers allemaal. Voetjes van de 

vast aan en warm je stem goed op want je kunt 
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Breedstraat
10.00 – 17.00 uur Kunstmarkt
10.00 – 12.00 uur Muziekprogramma met North Frisian Percussion Corps Dokkum
12.00 – 17.00 uur Shantyfestival met Skomjend Wiid uit Bolsward, 
 Abel Tasmankoor uit Sebaldeburen en de Admiraliteitssjongers uit  
 Dokkum
17.00 – 21.00 uur Muziekprogramma ‘Grote café aan de haven’ met o.a. 
 Jelmer & Friends

Voorstreek
10.00 – 18.00 uur Bijzondere autoshow
14.00 uur Aankomst SUP-11citytour

Grootdiep e.o.
10.00 - 18:00 uur Historisch straattheater door de hele stad

Oosterbolwerk
10.00 – 18.00 uur SUP-clinics, kanovaren, waterballen, kabelbaan en activiteiten   
 van Scouting de Granaet Dokkum
10.30 – 17.00 uur Rondvluchten in helikopter (Harddraverspark)

De Zijl
10.00 – 11.00 uur Kerkdienst ‘Samen Bouwen’
11.00 – 12.30 uur Koffieconcert stedelijke Harmonie en Oranje
15.00 – 18.00 uur Adje’s Sing a Long

De Markt (onder)
12.00 – 18.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 20.00 uur  Muziekprogramma met Sackback, Beneden Peil, Bonifacius Band, 

Dixie Doodle en Lytse Hille

De Markt (boven)
12.00 – 18.00 uur  Varen met radiografisch bestuurbare modelbootjes, reuzenrad, 

schminkers
14.00 – 18.00 uur Lân fan Taal Taalkaravaan (Bargemerk)

De Helling
12.00 – 18.00 uur Sportplein Sport Fryslân met voetbal, tjoekbal, darten, 
 shuffle boards, judo, ballenbad, springkussen en tafeltennis
12.00 – 18.00 uur Activiteiten Fitnessfabriek
12.00 – 18.00 uur Penaltyshots Be Quick Dokkum 
10.00 – 18.00 uur Kermis, Ponycycles en Bungeecircus  XXL
12.00 – 18.00 uur Foodtrucks
10.00 – 18.00 uur Ziggo eBattle F1 Supertrailer
12.00 – 18.00 uur 3D tripping Responsible Young Drivers
12.00 – 18.00 uur Skateramp, clinics en demo’s
10.00 – 18.00 uur Marine Klimwand en promotiestand
10.00 – 18.00 uur Start rondvaarten en diverse demo’s
10.00 – 18.00 uur Stuntshow Flyboardteam
10.00 – 18.00 uur  DVC Carwrapping en promostand

Breedstraat
10.00 – 17.00 uur Brocante-, Retro- en Vintagemarkt
13.00 – 15.00 uur Cool Kids Party

Grootdiep e.o.
11.15 uur Grachtzwemmen: prestatietocht, 500 meter (Hellinghûs, Grootdiep)
13.45 uur Grachtzwemmen: wedstrijd, 1.852 meter (Hellinghûs, Grootdiep)

Oosterbolwerk
12.00 – 18.00 uur Kanovaren, waterballen, kabelbaan en activiteiten 
 van Scouting de Granaet Dokkum
13.00 – 17.00 uur Rondvluchten in helikopter (Harddraverspark)

De Zijl
10.00 uur  Historische schepen
17.00 uur Doop skûtsje Stêd Dockum
18.30 uur Univé Slag om Noardeast-Fryslân
21.00 uur Prijsuitreiking Univé Slag om Noardeast-Fryslân 
21.00 - 00.00 uur Muziek: Adje’s Preparty met Alice Springs

Oosterbolwerk e.o.
13.00 – 19.00 uur Demo NH90 helikopter (Harddraverspark)

De Zijl
13.55 uur  Groet van Koninklijke Luchtmacht, luchtbasis Leeuwarden, aan de 

Admiraliteitsdagen
21.00 – 00.00 uur Night of the Praams 
 met Syb van der Ploeg, Tommie Christiaan en Glennis Grace
21.00 – 00.00 uur Onthulling logo gemeente Noardeast-Fryslân

De Markt (onder)
13.00 – 02:00 uur Foodtruckfestival
15.30 – 17.00 uur Muziekprogramma m.m.v. muziekschool Opus 3
17.30 – 02.00 uur Alle Hens Aan Dek, muziekprogramma met SweetGodAnimals, 
 Venus Tropicaux, Kieff, Charlie & The Lesbians, Korfbal, Pip Blom  
 en The Cool Quest

De Markt (boven)
13.00 uur Het hele weekend: Reuzenrad
17.00 – 21.00 uur Speciaalbierproeverij in de Grote Kerk

Breedstraat
19.00 – 20.30 uur Muziekprogramma met Brassband Concordia Wânswert, 
 Fanfare SDG Nes, Jeugdorkest Opus 3 Anjum, 
 Lauwersfanfare Ee / Engwierum, Brassband Euphonia Ternaard en  
 Fanfare Oranje Dokkum

Grootdiep e.o.
14.30 uur  Onthulling kunstwerk bij Halvemaanspoortbrug m.m.v.   

Admiraliteitssjongers Dokkum

Oosterbolwerk e.o.
13.00 – 19.00 uur Demo NH90 helikopter (Harddraverspark)

De Zijl
15.00 – 17.30 uur Abiant Bungeeroeien
17.30 uur Prijsuitreiking Abiant Bungeeroeien
21.00 – 00.00 uur Muziekprogramma met Waylon & band, 
 Broken Brass Ensemble en André Hazes & band

De Markt (onder)
10.00 – 02.00 uur Foodtruckfestival
10.00 – 17.00 uur Muziekprogramma m.m.v. muziekschool Opus 3
10.00 – 18.00 uur Creatieve Workshops voor kinderen
17.00 – 02.00 uur Muziekprogramma met Downbeat Maestro’s, Sketchers, Every  
 Day People, Maan & band, Kraantje Pappie en Daredevils

De Markt (boven)
10.00 uur Het hele weekend: Reuzenrad
10.00 – 18.00 uur De Fiepbus
14.00 – 18.00 uur Lân fan Taal Taalkaravaan (Bargemerk)

De Helling
10.00 – 18.00 uur Kermis, Ponycycles en Bungeecircus  XXL
10.00 – 18.00 uur Foodtrucks 
10.00 – 18.00 uur Ziggo eBattle F1 Supertrailer
10.00 – 18.00 uur Skateramp, clinics en demo’s
10.00 – 18.00 uur Demonstraties en infostands brandweer, politie, ambulance,   
 noodhulpteams, VVN, KNRM, Friese Poort
10.00 – 18.00 uur Marine Klimwand en promotiestand
10.00 – 18.00 uur Start rondvaarten en diverse demo’s
10.00 – 18.00 uur Stuntshow Flyboardteam
10.00 – 18.00 uur  DVC Carwrapping en promostand
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Admiraliteitsdagen
Dokkum

6 t/m 9 september 2018 

Donderdag 6 september

Zaterdag 8 september

Zondag 9 september

Vrijdag 7 september
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Van Mossel Autolease
Leeuwarden

Van Mossel Autolease
Leeuwarden

Programmawijzigingen voorbehouden
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Diverse artiestenSpectaculaire activiteitenFoodfestivalHistorisch straattheater Bijzondere schepen

1

2

3

4

De Zijl

De Markt onder

De Markt boven

De Helling

5

7

6

8

Breedstraat

Voorstreek

Diepswal/Grootdiep

Oosterbolwerk Van Mossel Autolease
Leeuwarden

De Harddraver  
en Kalkhuisplein

‘t Panwurk

Lutjebleek

Rondweg-Noord

Muntenkassa’s

Verkoop vlaggen

Parkeren auto’s

Evenementenlocatie-

Legenda



Aannemingsmaatschappij, Jellema B.V., Accon AVM , Alfa accountants , Alkema Hoveniers, All Print, Alle Pilat Woonwinkel en Meubelmakerij, Alpha Invest BV, Annelies Bosch Fotografie, Apotheken Dokkum, Architecten Bureau 
PUUR, Audiocom, Automobielbedrijf T.C. Stellema B.V., Beauty en Zo, Bekkema Meubelmakerij, Bentacera, Bert Adema makelaar & taxateur, Bijlstra Installaties BV, BKS Elementen, Bouwbedrijf van der Laan, Bouwbedrijf van der 
Werff, Bouwhekken Nederland B.V., Bouwkundig ontwerpbureau Meinsma, ByFrank, C. van der Hauw Betonbouw, C.D. Trading (Drinqs), Company7, Concordia keuken en bad, Credion & Valor CF, DA Gezondheidswinkel WERKMAN, 
D’Angelo, De Bonte Hont, De Hypotheker Dokkum, De Swalker, De Wasbeer, Design-stoelen.nl, Dizzy ICI, Dokkum Specsavers B.V., Douwenga Gevelrenovatie, Drent & van Dijk Ruimtelijke Vormgeving, Driesmetaalwerken B.V., DRS 
Installatietechniek, DZD Aanhangwagens, EP Faber Kollum, EP Terpstra elektronika, Eric’s Cafe, Faber installatietechniek, Feelders Vormgeving, Fitnessfabriek, Fotocadeau, Frisia Yachting B.V., Gebroeders van der Kooi, Gjaltema 
Steigerbouw (was Riss), Glasconstruct Faber Tilma, Hamstra Therapeutisch Elastische Kousen, HD-Point Drachten, Health Coach Dokkum, Hekstra, Hellema Notarissen, HK Detachering, Hoek - Agro b.v., Holtrop & Jansma B.V., Hotel 
van der Meer, Houthandel Barkmeijer, HZPC, Installatiebedrijf Harke van der Meulen, Instec installatie en service, IO SORRIDO, ISO Noord BV, Jouta Metaalbewerking Dokkum, Jumbo supermarkten, Kapsalon Bergsma, Kapsalon 
Haar-Salon, Kartracing en bowling Groningen, Kielstra Kraanverhuur B.V., Klaver installaties, Kok installaties, Louw Spijkerman Zeevis B.V. , Ludema bestratingen, Lutgo, Mandema en Partners B.V. , Marit Anker fotografie, Meirink 
akkerbouw, Menzo Fashion, Mobiel Poetsbedrijf, Molkerij BV, Nicolai Glashandel, NNRD, Oké-PC Fryslân, Oosterhof akkerbouw, Osteovitaal, Perdok Afbouw, Pext B.V., Pizzeria Romana, Postma Konstruktie, Prins groenbeheer, 
PTC, Regiobank Stellema, Rensel Metaal B.V., Rosier Administraties en Advies BV, Ruma transport en handelsond. B.V, Safetygroup, Sake Store, Schierzicht, Schilder en afwerkingsbedrijf de Vries, Shoeby Leeuwarden, Sikkens 
Verf, Sionsberg, Slagerij Menno Hoekstra, Spar Boonstra/Boonstra Bloemen, SSH Print- en Online Media, Syntec Bouwdiensten, Tandprothetische praktijk Van der Kooi, Tom Meindertsma, Tweewielers BV  Toornstra BV,  Topwurk 
Uitzendbureau, Trappenstore Dokkum, Van der Zwaag Muziekinstrumenten, Van Wieren & Vellinga, vd Gang Watches, VDM Woningen, Visser Bouw, Voegbedrijf J. Jager, Waddendelicatessen, Weidenaar retail, Wijbenga hoveniers, 
Wijngaarden steigerbouw, WMR, Woudstra, Zeinstra Advies, Zensa, Ziengs schoenen Assen, Kapsalon Subliem,  Santexo

olijslager
gewoon dichtbij


