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Hét maritieme festival



GRATIS TOEGANKELIJK
Dankzij onvoorstelbaar veel sponso-
ren en de inzet van ieder jaar meer 
mensen, kunnen we ons festival voor 
de negende keer op rij gratis toegan-
kelijk houden. Daarmee zijn we een 
festival voor iedereen. Voor de kleinste 
portemonnees zijn de grootst moge-
lijke concerten te zien, met landelijke 
topartiesten en regionale helden. Goed 
nieuws: ook volgend jaar, op de tiende 
editie, zijn we een gratis toegankelijk 
festival. 

AUTO’S EN FIETSEN 
De binnenstad van Dokkum is 
voor, tijdens en na het festival 
vanwege de veiligheid en toe-
gankelijkheid afgesloten voor 

motorisch verkeer. Je auto parkeer je 
hier: ‘t Panwurk, de Harddraver, het 
Kalkhuisplein, Lutjebleek en op het 
terrein van voormalig tuincentrum 
Mollema aan de Rondweg-Noord. Je 
fi ets stal je in de extra fi etsenstallingen 
bij de Helling, het Zuiderbolwerk en de 
Oostersingel. 

MUNTEN EN BEKERS
Drankjes drink je dit jaar uit 
een maisbeker! Dat is wel 
zo goed voor het milieu. 
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 Admi-
raliteitsdagen op verschillende punten 
in de stad verkocht, check daarvoor 
de middenpagina. De munten kun-
nen zowel met pin als contant worden 
betaald. Let op: zorg wel voor gepast 
geld, want de automaten 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 Heren-
kleding aan de Grote Breedstraat 9-11. 
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Dokkum huiskamer 
van de regio

okkum is de plek waar 
land en water en stad en 
regio elkaar ontmoeten. 
De Zijl is het letterlijk 

kruispunt van de vaarwegen vanuit 
land naar zee en de verbinding van de 
wouden naar de klei. Het is wat mij 
betreft ook het belangrijkste punt in 
de stad om echt dat stedelijke en regi-
onale gevoel van Dokkum te beleven. 
Ik kijk daar elke dag op uit vanuit 
mijn werkkamer.”

“In Friesland hebben we veel mooie 
steden, maar nergens zie je zoveel 
afwisselende gevels en doorkijkjes in 
de stad die steeds weer verrassen als 

“JE WEET, ALS JE HIER BURGEMEES-
TER BENT, DAT DE ADMIRALITEITS-
DAGEN IN SEPTEMBER ALS ‘SPECIAL’ 
OP DE AGENDA STAAN, DAT STAAT 
VAST.” BURGEMEESTER HAYO APO-
THEKER (69) MAAKT ZICH OP VOOR 
ZIJN EERSTE, EN ENIGE ADMIRALI-
TEITSDAGEN. ALS TIJDELIJK BURGE-
MEESTER BLIJFT HIJ TOT DE JAAR-
WISSELING.

“D in Dokkum. De bolwerkenstructuur 
is hier prachtig. Wat me opvalt aan 
Dokkum is dat het alles in zich heeft, 
ondanks dat het een hele compacte 
stad is. Het is een heel zelfstandige 
stad voor een unieke regio. De Admi-
raliteitsdagen zijn daar natuurlijk het 
lovende voorbeeld van. Waar vind je 
nou een stad dat zo’n festival voor 
elkaar krijgt?”

TROTS
“Als nieuwe fusiegemeente Noardeast-
Fryslân is er geen betere gelegenheid 
stad en regio vol trots te tonen aan de 
buitenwacht dan tijdens de Admi-
raliteitsdagen. Èn als zelfbewuste 
inwoners te genieten van onze eigen 
leefwereld. Het heeft alles: activitei-
ten, sfeer, ontmoeting en vertier. Dan 
is een stad echt stad en ‘huiskamer’ 
van de hele regio. Vrij toegankelijk 
met ‘voor elck wat wils’. Topdagen 
voor heel Fryslân.” 

‘V� r elck wat � ls’
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VOLG ONS!
Op Facebook, Instagram en Twitter. 
Deel je berichten met de hashtag 
#admiraliteitsdagen en laat iedereen 
meegenieten!

KIJK BINNENIN
In het midden van deze krant vind je 
een overzicht van alle activiteiten op 
de Admiraliteitsdagen. Check ook het 
blokkenschema van het muziekpro-
gramma op pagina 17!

Blauw, blauwer, blauwst, dat is hoe 
we Dokkum het liefst twee weken 
lang zien. Hang daarom de vlag uit, of 
zet je huis, tuin of hele straat in het 
blauwe licht! Een vlag koop je bij de 
Hema aan de Hoogstraat 18 of bij Van 
der Gang Herenkleding aan de Grote 
Breedstraat 9-11. Rondom Dokkum is 
het al veel langer blauw. Rond de stad 
en daarbuiten zijn bijna 100 vlag-
genmasten geplaatst. De watertoren, 
de beide molens, de Zijl en de ‘Drie 
Burgemeesters’ zijn allemaal blauw 
verlicht. 
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Dokkum kleurt blauw!

P



VEILIGHEID 
100.0000 MENSEN OP DE BEEN IN 
VIER DAGEN TIJD, DAT VRAAGT OM 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE ER 
TOE DOEN. HULPDIENSTEN, VEILIG-
HEIDSDIENSTEN EN CROWDCONTROL 
DRAGEN DAAR AAN BIJ.

Organisatie en veiligheidsdiensten in 
nauw contact met elkaar. Professionals 
op het gebied van crowdcontrol zijn 
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig op 
het festival. Hulpdiensten zijn bereik-
baar van pleisters tot AED’s en de weg 
wordt voor ze vrijgemaakt wanneer 
ze er met een wagen langs moeten. In 
en om het water wordt er op je gelet, 
maar ook om je gedacht. Zo zorgen 
we met de nodige mensen voor een 
onbezorgd en veilig festival.

CHECK HET 
BLOKKENSCHEMA! 
Wil je precies weten welke artiest waar 
staat en geen moment missen? Check 
dan ons blokkenschema op pagina 17 
of op www.admiraliteitsdagen.nl
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Bomvol muziekprogramma 
voor Admiraliteitsdagen

e Night of the Praams wordt 
ingevuld door Jan Dulles, Ellen 
ten Damme en Robin Slutter.
Alice Springs opent het muziek-

programma op de donderdag met flink 
opzwepende folksongs. Op vrijdag zijn 

MET DAVINA MICHELLE EN RACOON 
HALEN DE ADMIRALITEITSDAGEN 
LANDELIJKE ARTIESTEN VAN FOR-
MAAT NAAR DOKKUM. MAAR OOK 
LOKAAL TALENT KOMT AAN BOD. 
DE TOTALE PROGRAMMERING BIEDT 
EEN GEVARIEERD AANBOD AAN MU-
ZIEKSTIJLEN VOOR JONG EN OUD.

D

er onder andere optredens van Mooi 
Wark en The Night Flight. Bizzey, de 
Daredevils en The Dirty Daddies vol-
gen op zaterdag. Zondag is er muziek 
van Piter Wilkens, Daniël Metz en 
Lytse Hille. Willem Verbeek namens 
de muziekcommissie: “Bigbands, 
country, Nederlandstalige en interna-
tionale rock, folk, dance, visuele acts, 
een Fries en Dokkumer tintje en op 
zondagochtend geestelijke muziek; 
het muziekprogramma is voor ieder-
een, zoals de Admiraliteitsdagen voor 
iedereen zijn.”

TWEE HOOFDPODIA
Steeds meer onderscheidt de Markt 
zich van de Zijl als hoofdpodium. 

Willem: “Vorig jaar hebben we flink 
ingehaakt op de vernieuwingen van de 
Markt en we kunnen ons nog verwon-
deren over hoe goed dat is uitgepakt. 
Er ontstond tijdens de Admiraliteitsda-
gen een festival op zich op die locatie, 
een heel gaaf verlengstuk van wat er 
op de Zijl gebeurt.” Willem vervolgt: 
“Dankzij sponsoring en inzet van vrij-
willigers kunnen we veel, en blijven 
we een gratis toegankelijk festival. 
Voor een concert of festival met bij-
voorbeeld Racoon ben je zo een paar 
tientjes kwijt, hier zie je ze gewoon 
gratis. Het is mooi dat we het op die 
manier kunnen doen, dat maakt de 
Admiraliteitsdagen uniek.” 

“De Markt is een heel g� f � rlengs� k 
van wat er �  de Zijl gebeu�  ”
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ier dagen lang staan er in de 
stad mooie en unieke food-
trucks met de fijnste gerechtjes 
en meest verse drankjes. Van 
patat van onze eigen aardap-

pels tot exotische smoothies uit het 
buitenland. Van de beste koffie tot pas 
gevangen vis; je proeft kwaliteit.

ROND HET GROOTDIEP
Een verlengstuk van het foodfestival 
op de Admiraliteitsdagen is de Sligro 
Foodmarket rond de De Dijk en Dieps-
wal. Op de Foodmarket proef je de 

DOKKUM ZIT VOL 
VAN HET BIER 
EEN EIGEN BIER VOOR DE 
ADMIRALITEITSDAGEN 

De Friesche Pi-
nas is fris, frui-
tig en met een 
bittertje zoals 
een IPA hoort 
te smaken. Van 
dit biertje kun 
je echt lekker 
lang genieten. 
Je proeft het 
bier bij Grand 
Café de Waegh, 
HCR ‘t Raedhûs, 
stadscafé Arti-
sante, KB Food & Drinks en Eric’s Café. 
Drink je het liever thuis? Haal dan je 
fl esjes bij Albert Heijn Dokkum en 
Damwâld. Leuk om te weten: de ‘Frie-
sche Pinas’ was eens het vlaggenschip 
van de Dokkumer Admiraliteit. Het 
schip vocht mee in vele zeeslagen en 
werd gevreesd door menig Spanjool. 
Check het verhaal op www.admirali-
teitsdagen.nl. 

MEER BIER OP DE
SPECIAALBIERPROEVERIJ 

De Friesche Pinas is ‘slechts’ een van de 
bijzondere Dokkumer biertjes. 
In vroegere tijden stond de stad bol 
van de brouwerijen. Maar ook in de 
rest van Fryslân kunnen ze daar wat 
van! Kom speciaalbieren uit de regio 
proeven op de Speciaalbierproeverij in 
de Grote Kerk op de Markt, op vrijdag 
6 september om 17.00 uur. Aanwezige 
brouwerijen dit jaar zijn Grutte Pier en 
Redbad uit Leeuwarden, Het Brouw-
dok uit Harlingen, Brouwerij Bûsdoek 
uit Surhuisterveen, Kâld Kletske uit 
Dokkum en DIJK Bier uit Buitenpost. 
Let wel: alleen voor 18+.

APPIE EN ADJE ALS IJSJE!

Hoe lekker is dat; een heerlijk ijsje 
op een nazomerse festivaldag op de 
Admiraliteitsdagen. Dit jaar kun je kie-
zen voor een wel heel leuk ijsje: Adjes 
aardbeienijsje of Appies mango-ijsje! 
Deze bijzondere ijsjes zijn geprodu-
ceerd in Surhuisterveen, door B&G 
Foodfactory. De 3D printmachine die 
ze voor de vorm gebruikten, is uniek 
in Europa. Je proeft het ijsje bij Albert 
Heijn Dokkum Damwâld en natuurlijk 
op de Admiraliteitsdagen!
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Foodmarket verlengstuk 
van foodfestival
LEKKER ETEN OP HET FOODFESTIVAL 
IN DE STAD HOORT HELEMAAL BIJ DE 
FESTIVALSFEER ANNO 2019. VLEES, 
VIS, VEGAN, VEGA, ZOET, HARTIG, 
WARM, KOUD; KEUS GENOEG. OOK 
OP DE ADMIRALITEITSDAGEN IN 
DOKKUM. GEEN ENKELE REDEN OM 
OM KLOKSLAG 18.00 THUIS AAN TA-
FEL TE ZITTEN. DE HONGER WORDT 
PRIMA GESTILD IN DE STAD!

V
gerechten en producten van restau-
rantjes en foodtrucks aan het Groot-
diep. Een prima plek om voorafgaand 
en tijdens het programma op het 
hoofdpodium heerlijk te recreëren. 
En ben je toch op de Foodmarket, stap 
dan meteen even aan boord van de 
Stânfries X, het beurtschip waarover je 
meer lees op pagina 11 in deze krant. 
Dat kan tot ’s middags 17.00 uur, want 
’s avonds staat het schip tot beschik-
king van Sligro en Heineken, die met 
hun klanten gaan genieten van wat er 
om hen heen gebeurt. Het is een van 
de manieren waarop veel sponsoren 
van de Admiraliteitsdagen ook dit jaar 
het festival echt meebeleven. Precies 
wat we als organisatie van de Admi-
raliteitsdagen zo waarderen aan onze 
sponsoren! 

K�  jij een hapje en drankje 
doen in de stad?

© Marit Anker
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Straattheater én improvisatietheater! 
Wat kies jij?

GENIET VAN 
TWEE DAGEN 
VOL HISTORISCH 
SPEL OP DE AD-
MIRALITEITSDA-
GEN! DOE JE MEE 
AAN HET IMPRO-
VISATIETHEATER 
OP VRIJDAG OF 
BELEEF JE DE HIS-
TORIE OP ZATER-
DAG?

VRIJDAG, VAN 15.30 TOT 17.00 UUR: IMPROVISATIETHEATER

DE VLOER OP OP DE MARKT!
om je meedoen? Op vrijdagmiddag is er een groot improvisatietheater op 
de Markt. Hier komt niet alleen de geschiedenis van Dokkum, maar van 
de hele regio naar voren. Iedereen mag meedoen. De nodige attributen en 
kleding zijn aanwezig en Ruth Hanemaayer van De Pionier Theatercreaties 

is er bij om aanwijzingen te geven en het spel te begeleiden. Het allerleukste: het 
improvisatietoneel wordt gespeeld in groepjes en heuse rechters beoordelen het 
spel. Als het publiek enthousiast is, mogen zij met bloemen gooien. Is het publiek 
het niet eens met de rechter, dan mogen ze met natte sponzen naar hem gooien. 
Benieuwd naar wat er dan gespeeld gaat worden? Stel je voor, Dokkum wordt 
aangevallen, maar je kanon doet het niet. Of de Granaet wordt gestolen. Of het is 
1797 en het Kollumer Oproer gaat los. Speel het maar uit!

ZATERDAG, VAN 11.00 TOT 16.30 UUR: STRAATTHEATER

HISTORIE HERLEEFT IN DE STAD!
ij de vier toegangen naar de binnenstad staan poortwachters die je naar 
het straattheater leiden. Door de hele stad vind je een aantal gidsen, die 
vanaf hun keukentrapje op een ludieke manier vertellen over de geschie-
denis van Dokkum en je de juiste weg wijzen naar het straattheater. Loop 
je door de Wortelhaven, dan loop je door de armste wijk van Dokkum van 

vroeger. In de Koekebakkerssteeg lopen schaatsers die het keerpunt van de Elfsteden-
tocht aan het zoeken zijn. Tussen de Grote Kerk en de Rooms Katholieke Kerk kom je 
monniken tegen bij de eeuwenoude moerbeiboom. Op de Markt spelen kinderen het 
leven in en rond het weeshuis dat daar vroeger was na. Op de hoek van de Boterstraat 
en Op de Fetze vind je zowel de bar als de vrouwen van lichte zeden van vroeger terug. 
Op de Diepswal en in het water kom je Admiralen tegen!

© Marit Anker
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OVER RUTH 
RUTH HANEMAAYER IS MET HAAR 
BEDRIJF DE PIONIER THEATERCREA-
TIES GEEN ONBEKENDE IN DOKKUM 
EN DE REGIO. 

Zo was ze betrokken bij de musical 
David, Hemelse Liefde in Dokkum, 
de Passie in Feanwâlden en zette 
onlangs theaterbeleving Het Diner 
van Herman Koch op in de IJsherberg. 
Een eigen geschreven musical met 
uitvoering in november staat op 
het programma. Ruth geeft 
daarnaast theaterles aan zo’n 60 
kinderen en jongeren in Dokkum, 
Feanwâlden en Ferwert. 
Lees meer over Ruth op 
www.admiraliteitsdagen.nl



FIETSEN EN GIN MEE 
Op zondag 1 september vaart Stânfries 
X van Leeuwarden naar Dokkum en op 
woensdag 11 september weer terug.
Beide reizen staan in het teken het 
betaalde vervoer van goederen en per-
sonen, per reis gaan twaalf personen 
mee. Ook is er ruimte om fi etsen mee 
te nemen en kunnen bedrijven goe-
deren laten vervoeren. Zo verscheept 
Distilleerderij Boomsma haar speciale 
Admiraliteits-gin naar het maritieme 
festival. Een tussenstop in Burdaard is 
mogelijk bij aanbod van goederen.

OPENSTELLING PUBLIEK
Tijdens de Admiraliteitsdagen is het 
schip op opengesteld voor publiek: van 
donderdag tot en met zondag tussen 
12.00 en 17.00 kun je aan boord stap-
pen. Op woensdag 11 september ver-
trekt de beurtvaarder voor de terugreis 
naar Leeuwarden met onder andere 
garnalen van het Wad van de kotters 
WL8 en LO17, drie speciaalbieren van 
Kâld Kletske van Brouwerij Dockum en 
Wilhelmina pepermunt van Fortuyn.

MEER HISTORISCHE SCHEPEN

De beroepsvaarders op de kotters, 
waar Stânfries X de garnalen van mee-
neemt naar Leeuwarden, verdienen 
hun brood hier nog altijd met garna-
lenvissen. Het is een traditie die van 
generatie op generatie wordt voortge-
zet. Deze WL8 en LO17 zijn tijdens de 
Admiraliteitsdagen te bezichtigen, net 
als het varend erfgoed van VDMS, de 
vereniging Molensleepboot. Zij doen 
met hun sleep aan schepen vele evene-
menten aan en zijn er sinds de eerste 
editie van de Admiraliteitsdagen al bij 
in Dokkum.

STAP AAN BOORD
De meeste schippers van alle histori-
sche schepen in de stad laten je hun 
schip graag zien; maar vraag wel even 
of je aan boord mag voor je opstapt.
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Stânfries X pronkt tussen 
historische schepen

ven terug in de tijd. Vanaf de 
tweede helft negentiende eeuw 
tot halverwege de jaren vijftig 
van de vorige eeuw onderhielden 

schepen van Rederij Stânfries (voor 
1933 onder de naam Saint- Martin) in 
Leeuwarden de beurtvaart binnen en 
buiten Friesland. De beurtvaart voor-

DE BEURTVAART TUSSEN DOKKUM EN LEEUWARDEN KOMT VOOR 
EVEN WEER TOT LEVEN TIJDENS DE ADMIRALITEITSDAGEN! OP DE 
STÂNFRIES X KUN JE NIET ALLEEN - TEGEN BETALING - MEEREIZEN, 
HIJ IS OOK TE BEWONDEREN VAN 1 TOT EN MET 11 SEPTEMBER. 
TIJDENS DE ADMIRALITEITSDAGEN PRONKT HIJ TUSSEN DE TIEN-
TALLEN ANDERE HISTORISCHE SCHEPEN.

E
zag in gereguleerde handel op vaste 
trajecten tegen vaste prijzen voor 
goederen, dieren en mensen.
De 25 schepen van de rederij droegen 
namen als Dokkum I, Drachten III en 
Franeker V; het hoofdkantoor zetelde 
aan de Leeuwarder Willemskade en 
ook in Dokkum had de rederij al vanaf 

1880 een eigen kantoor. Met de op-
komst van de vrachtwagen verloor de 
beurtvaart na de Tweede Wereldoorlog 
haar betekenis en werd het stiller op 
het water en op de kades.

De voormalige beurtvaarder Stânfries 
X, eigendom van Stichting Museum-
haven Leeuwarden, pakt de draad van 
de beurtvaart weer op van Leeuwarden 
naar Dokkum en terug. Speciaal voor 
de Admiraliteitsdagen worden er twee 
handelsvaarten gehouden. De impo-
sante beurtvaarder meert af aan de 
oostzijde van het Dokkumer Groot-
diep, tegen De Zijl.  

En � en � rd het s� l �  het water en de kades
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De meest sp� � e�  sta�  van 
de Admiraliteitsdagen � it 

DE CHALLENGE OF 
THE ADMIRAAL 
GA JIJ DE UITDAGING AAN? TOF! 
WANT DE CHALLENGE OF THE ADMI-
RAAL IS EEN SPORT- EN BEWEEGEVE-
NEMENT, WAARAAN IEDEREEN UIT 
DE REGIO MEE KAN DOEN.

Het is een mix tussen survival, trail-
run, obstakel-run, outdoorsporten en 
teambuilding. Je beklimt hindernissen, 
gaat over het water, je uithoudings-
vermogen wordt getest en je hersens 
getraind.

Het is de grootste vernieuwing binnen 
de Admiraliteitsdagen voor dit jaar, 
die meteen geldt als spectaculaire start 
van het evenement op de donderdag. 

Voorzitter Jan Michiel van der Gang: 
“Met de Challenge of the Admiraal 
wordt heel Noordoost Fryslân uit-
gedaagd een spannende route vol 
uitdagingen af te leggen in en rond 
de binnenstad van Dokkum. Je komt 
op de gekste plekken.” De Challenge 
wordt gehouden voor schoolkinderen, 
jeugd en volwassenen. 

De Challenge of the Admiraal is een 
initiatief van de activiteitencommissie 
van de Admiraliteitsdagen, in samen-
werking met de buurtsportcoaches van 
gemeente Noardeast-Fryslân en Dantu-
madiel, Evenementenbureau Avon-
tuurmakers en een tal van sportvereni-
gingen en ondernemers uit de regio. 
De Challenge of the Admiraal wordt 
gesponsord door Provinsje Fryslân, 
De Friesland en NAM. De Challenge 
betekent voor de Admiraliteitsdagen 
de bijdrage aan verbinding, leefbaar-
heid en vitaliteit van de regio. “Spe-
ciaal voor de Challenge zijn de eerste 
foodtrucks al op open op donderdag 
en draait het reuzenrad ook. Zo telt 
de volledige donderdag mee, een bop-
peslach voor de Admiraliteitsdagen”, 
aldus Jan Michiel.
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Spectaculaire activiteiten: 
hoe ver durf jij te gaan?

et is maar een greep uit de 
spectaculaire activiteiten die 
te zien, doen en beleven zijn 
op de Admiraliteitsdagen. Ook 

voor de kleinere helden onder ons 
is er weer genoeg te doen. Laat je 
schminken, stap op een ponycycle of 
kom knutselen in de knutselbus of 
meedansen met Adje. 

LAAT JIJ JE DOOR DE KNRM IN HET 
WATER VALLEN OM JE VERVOLGENS 
WEER TE LATEN REDDEN DOOR DE 
BUITENGEWOON STOERE MAN-
NEN AAN BOORD? BEN JE GEK VAN 
DRONES EN WIL JE ER ALLES OVER 
WETEN? OF WIL JE ZIEN HOE WOUT 
ZIJLSTRA SLINGERT MET HAMERS OF 
TILT MET LOEIZWARE STENEN?

H

De jongens en meiden van de scouting 
zijn er ook weer. Je kunt bij hen kop 
het Oosterbolwerk marshmallows 
roosteren! Er is een heuse kartbaan 
op de Helling, er zijn radiografisch 
bestuurbare bootjes en het reuzenrad 
draait vier dagen lang. Je leest het 
goed: vier dagen lang! Want, dit jaar 
hebben we de meest spectaculaire 
activiteit ever bedacht: de Challenge of 
the Admiraal. Die is op donderdag en 
dat maakt de donderdag tot de meest 

sportieve start van de Admiraliteits-
dagen ooit. Je leest er hiernaast alles 
over. Jij doet toch ook mee?

Of je nou een kat-uit-de-boom-kijker 
bent, of een haantje-de-voorste die 
alles aan het lijf wil ondervinden; je 
bent van harte welkom in Dokkum. 
Check het programma in het midden 
van deze krant om te weten wanneer 
jij waar moet zijn. Tot ziens in de stad!
 

© Marit Anker
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                     Donderdag

De Markt
10.00 - 00.00 uur Reuzenrad (hele weekend)
10.00 - 00.00 uur  Foodtruckfestival 
10.00 - 21.00 uur  Challenge of the Admiraal 
 (door de hele stad) 
21.00 - 00.00 uur  Muziekprogramma met Alice Springs 

De Zijl
12.00 - 17.00 uur  Stânfries X en andere historische schepen 
17.00 uur  Skûtsjelied op Dokkumer skûtsje Ebenha-
 ëzer met Admiraliteitssjongers 

                  Vrijdag 

De Zijl
12.00 - 17.00 uur  Stânfries X en andere historische schepen 
21.00 - 00.00 uur  Muziekprogramma Night of the Praams 
 met Jan Dulles, Ellen ten Damme 
 en Robin Slutter + special guest 

De Markt
12.00 - 00.00 uur  Reuzenrad (hele weekend) 
15.00 - 02.00  Foodtruckfestival 
15.30 - 17.00 uur  Improvisatietheater 
17.00 - 22.00 uur  Speciaalbierproeverij Grote Kerk 
15.30 - 02.00 uur  Muziekprogramma met Opus 3, Tess & her 
 Highway Patrol, Mooi Wark en 
 The Night Flight 

De Dijk en Diepswal
15.00 - 01.00 uur  Sligro Foodmarket; eten drinken en muziek

              Zaterdag 

De Zijl
12.00 - 17.00 uur  Stânfries X en andere historische schepen 
15.00 -17.30 uur  Abiant Bungeeroeien 
17.30 uur  Prijsuitreiking Abiant Bungeeroeien 
21.00 - 00.00 uur  Muziekprogramma met Racoon en 
 The Dirty Daddies

De Markt
10.00 - 00.00 uur  Reuzenrad (hele weekend) 
10.00 - 18.00 uur  Creatieve workshops voor kinderen 
10.00 - 18.00 uur  North Frisian Percussion Corps (Bargemerk) 
11.00 - 16.30 uur Straattheater (door de hele stad) 
11.00 - 02.00 uur  Foodtruckfestival 
11.00 - 02.00 uur  Muziekprogramma met Opus 3 (Big 
 Bands), Little Ramblin’ Boots, Davina 
 Michelle, Bizzey en de Daredevils 

De Helling
10.00 - 18.00 uur  Mini-kermis, bungeecircus, ponycycles 
10.00 - 18.00 uur  Demonstraties en infostands hulpdiensten 
10.00 - 18.00 uur  Diverse voertuigen hulpdiensten 
10.00 - 18.00 uur  Boten van ROC Friese Poort 
 en Maritieme Academie 
10.00 - 18.00 uur  KNRM reddingsboot 
10.00 - 18.00 uur  Vertrek- en eindpunt diverse 
 rondvaartboten 
10.00 - 18.00 uur  Demo met drones 
10.00 - 18.00 uur  Knutselbus 
10.00 - 18.00 uur  Kartbaan 

Voorstreek 
10.00 - 18.00 uur  Luxe sportauto’s van Bourguignon 

Oosterbolwerk
10.00 - 18.00 uur  Kanovaren, waterballen 
10.00 - 18.00 uur  Scouting de Granaet met o.a. kabelbaan 
 over het water 
10.00 - 18.00 uur  Parade oldtimer vrachtauto’s van VVVNN 

Breedstraat
10.00 - 17.00 uur  Kunstmarkt 

De Dijk en Diepswal
11.00 - 01.00 uur  Sligro Foodmarket; eten drinken en muziek 

                 Zondag 

De Zijl
12.00 - 17.00 uur  Stânfries X en andere historische schepen 
10.00 - 11.00 uur  Kerkdienst ‘Durf!’ 
11.00 - 12.00 uur  Koffi econcert met Sela 
15.00 - 18.00 uur  Adje in Concert met Piter Wilkens 
 en Daniël Metz 

De Markt
12.00 - 20.00 uur  Reuzenrad (hele weekend) 
12.00 - 21.00 uur  Foodtruckfestival 
12.00 - 17.00 uur  Schmink en glittertattoos 
13.00 - 15.00 uur  Adje’s Kinderfeestje 
15.30 - 21.00 uur  Muziekprogramma met My Old Suitcase, 
 Beneden Peil, Lytse Hille en Daniël Metz 

De Helling
12.00 - 17.00 uur  Highland Games met Wout Zijlstra 
12.00 - 17.00 uur  Kampioenschap vrachtwagen trekken 
12.00 - 17.00 uur  Voetbalmuur 
12.00 - 17.00 uur  3 vs 3 basketbaltoernooi van BV Arrows 
12.00 - 17.00 uur  Demo's diverse dans- en 
 sportverenigingen (podium) 
12.00 - 17.00 uur  Vertrek- en eindpunt diverse rondvaartboten 
12.00 - 17.00 uur  Knutselbus 
12.00 - 17.00 uur  Kartbaan 
12.00 - 17.00 uur  Mini-kermis, bungeecircus, ponycycles 
12.00 - 17.00 uur  Radiografi sch bestuurbare bootjes 

Grootdiep
12.00 - 12.45 uur  Grachtzwemmen: 
 prestatietocht 500 meter (Hellinghûs)
13.45 - 14.45 uur  Grachtzwemmen: 
 wedstrijd 1852 meter (Hellinghûs) 

Oosterbolwerk
12.00 - 18.00 uur  Kanovaren, waterballen 
12.00 - 18.00 uur  Scouting de Granaet met o.a. 
 kabelbaan over het water 
rond 14.00 uur  Doorkomst Elfstedentocht Fiat500 
 (Oostersingel) 

Breedstraat 
10.00 - 17.00 uur  Brocantemarkt 

De Dijk en Diepswal
12.00 - 19.00 uur  Sligro Foodmarket; eten drinken en muziek 
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“Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat 
is het niet! Er komt heel wat kijken 
bij het live-verslag van de Admirali-
teitsdagen door Streekomroep RTV 
NOF. Een enorme uitdaging voor de 
meer dan veertig vrijwilligers”, zegt 
voorzitter Marco Keizer. De omroep 
voor Noardeast-Fryslân en Dantuma-
diel is al vanaf de eerste edities van 
de partij bij hét maritieme festival 
in Dokkum. Via televisie, radio en 
online kunnen thuisblijvers zo het 
hele weekend meegenieten. “Vorig 
jaar braken we opnieuw een kijkers-
record, als je een rondje door de stad 
loopt zie je overal de tv aanstaan op 
RTV NOF”.
Voordat de beelden bij de mensen 
thuis zijn is er heel wat regelwerk 
gedaan, kilometers kabel gelegd en 
menig uurtje slaap moet na afloop 
worden ingehaald. Ook deze keer 
werkt RTV NOF samen met de regi-
onale omroep. “Wy binne der foar it 
Fryske publyk. As wy as media elkoar 
sa fersterkje kinne, kinne we dat 
publyk noch better betsjinje”, legt 
eindredacteur Douwe Boersma van 
Omrop Fryslân uit. Daarnaast faci-
liteert Faber Audiovisuals, hierdoor 

DE ADMIRALITEITSDAGEN
LIVE BIJ RTV NOF

kunnen alle vrijwilligers beschikken 
over hypermoderne techniek.
Op vrijdagavond start de uitzending 
met de ‘Night of the Praams’. Zater-
dag overdag wordt live radio gemaakt 
vanuit de binnenstad en ’s avonds 
staat Racoon op het programma. 
Zondag is de kerkdienst, en ’s mid-
dags het meezingconcert. Alles vanaf 
het hoofdpodium is live te volgen, 
mede dankzij sponsoring van Albert 
Heijn en Kabelnoord. Livestreams en 
fotoreportages zijn te vinden opwww.
rtvnof.nl. 
Via tv-kanaal 20 zijn alle concertregi-
straties te zien. Nieuwe vrijwilligers 
kunnen zich bij RTV NOF melden via: 
vacatures@rtvnof.nl

WOUT ZIJLSTRA
De voormalig sterkste man van 
Nederland slingert zondag met 
hamers, tilt loeizware stenen 
en gooit gewichten over grote 
hoogtes. En ohja, hij trekt ook 
vrachtwagens :)

OP DE KIEK MET ADJE
Feitelijk vieren we al negen jaar 

lang zíjn feestje: Adje de Ad-
miraal. Hij is Naast alles wat 
er in Dokkum te beleven is 
de levende herinnering aan 
de tijd dat de Admiraliteit 
hier in de stad gevestigd 

was. Je kunt hem dan ook 
weer volop tegenkomen in 
de stad. Hij houdt ervan om 
met blije mensen op de foto 
te gaan! Dus zet je grootste 
glimlach op, en schiet dat 

kiekje! En deel hem op social 
media, vindt ‘ie leuk ;)

CHECK HET 
PROGRAMMA IN 
HET MIDDEN VAN 
DEZE KRANT VOOR 
ALLE LOCATIES EN 
TIJDEN!

Voor de kerkdienst zondagmorgen 8 
september tijdens de Admiraliteitsdagen 
is de populaire Nederlandse christelijke 
band Sela bereid gevonden om te komen 
optreden en de muzikale begeleiding 
tijdens de dienst te verzorgen. Sela is 
onder andere bekend van nummers als 
‘Ik zal er zijn’ en ‘Breng ons samen’. Ze 
schrijven nieuwe liederen voor de kerk 
van nu en genieten nationale bekend-
heid in vrijwel alle stromingen binnen 
het christendom in Nederland. Vanaf 
10.00 uur is de kerkdienst te volgen 
rondom het Kleindiep in Dokkum. Aan-
sluitend geeft Sela vanaf 11.00 uur een 
koffieconcert op dezelfde locatie.
De liederen van Sela vinden brede 

ingang in veel Nederlandse kerken en 
dat is ook wat we met de Admirali-
teitsdienst willen bereiken. Sela heeft 
als doel om kerken van eigentijdse 
kerkmuziek te voorzien. Ze schrijven 
liederen, geven concerten in het hele 
land en brengen albums uit. Vanuit 
verschillende kerkelijke stromingen zijn 
kerkgangers bezig met de voorbereiding 
van de Admiraliteitsdienst. In een groot 
aantal gemeentes wordt op 8 september 
geen reguliere kerkdienst gehouden, 
maar alle kerkgangers verzamelen zich 
rond het Kleindiep in Dokkum voor de 
Admiraliteitsdienst die dit jaar ‘Durf!’ 
als thema heeft.

Zaterdag vindt op de Breedstraat een 
Kunstmarkt plaats. Slenter gezellig 
langs de kraampjes en bewonder 
de artistieke uitingen van diverse 
kunstenaars met schilderijen, teke-
ningen, foto’s, beelden en meer. ’s 

KUNST- EN BROCANTEMARKT

Zondags is er op de Breedstraat een 
Brocante-, Vintage- en Retromarkt. 
Vind je dit weekend het item waar je 
al zo lang naar op zoek bent? 

CREATIEVE WORKSHOPS VOOR KINDEREN
Op de Helling zijn zaterdag allerlei creatieve activiteiten speciaal voor kinderen 
georganiseerd. Je kunt er kleien, schilderen, zelf met speksteen aan de slag óf een 
echte piratenkaart maken of een vlieger kleuren. Keramiste Dineke Taal en beel-
houwster Hepie de Haan begeleiden de activiteiten deze dag samen met een aantal 
vrijwilligers.

IETS MOOIS BOVEN WATER TOVEREN 

REUZENRAD 
HELE WEEKEND
Omdat de Admirali-
teitsdagen dit jaar een 
dag eerder beginnen; 
met de Challenge of the Admiraal op 
donderdag, draait ook het Reuzenrad 
een dag langer. Fenomenaal uitzicht 
en gegarandeerd duizelingwekkend 
mooi!

SELA VERSTERKT KERKDIENST 
ADMIRALITEITSDAGEN

© Bote Sape Schoorstra

© Bote Sape Schoorstra

De beste schetsers, bouwers, doordenkers en technici uit stad en regio zijn 
ingezet om een spektakel boven water te toveren op het Kleindiep. Letterlijk 
boven water; want wederom zweeft er een podium zoals je dat op geen enkel 
ander festival vindt. Een ander creatief hoogtepunt zie je echter dit jaar op de 
Markt: het hoogste punt van Dokkum wordt weer aangekleed als festivalter-
rein mét dit jaar de spetterende ijsfontein als middelpunt. We maken er de 
grootste ijsblokjesmachine van Europa van; de Boomsma gin-tonic ijsfontein.



De VVVNN is zaterdag van de partij met 
schitterende oldtimervrachtwagens. 
Neem een kijkje bij deze rijdende stuk-
ken cultureel erfgoed op de Oostersingel; 
je ziet er oude gemotoriseerde voertuigen 
zoals vrachtwagens, bussen en brand-
weerwagens. Volgend jaar is het 3 vs. 3 
basketbal een demonstratiesport tijdens 
de Olympische Spelen in Tokio. De dames 
en heren van basketbalvereniging Ar-
rows laten alvast zien hoe het moet. Hier 
kun je uren naar kijken: radiografisch 
bestuurbare bootjes in een groot bassin 
op de Helling. Je kunt ook zelf even aan 
het roer! Welke boot ga jij besturen? Kom 
kijken en vaar mee! Op de Helling zie je 
heel veel sport- en dansdemo’s, check 
bijvoorbeeld de Freerunners en kijk hoe 
ze rennen en op creatieve manieren over 
obstakels heen klimmen en springen. Op 
zondag is de doorkomst van de Fiat500 
Elfstedentocht. Ze komen de stad binnen 
via de Aalsumerpoort en gaan via de Oos-
tersingel en de Halvemaanspoort de stad 
weer uit, natuurlijk met stempel. Op het 
water tussen de Altenabrug en molen Zel-
denrust wordt gevlogen met drones, op 
de Helling vind je een informatiestand.
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Bij de knutselbus kunnen kinderen zich uitleven met gebruikte materialen. 
Met lege melkpakken, sloophout, plastic flessen, blikken, etc. kunnen kinde-
ren hun fantasie de vrije loop laten.

KNUTSELBUS

Al jarenlang een schitterend wedstrijdelement op de zaterdag. Het is ei-
genlijk heel simpel. Maak een elastiek vast aan een boot en probeer zover 
mogelijk weg te roeien. 

CHECK HET 

PROGRAMMA IN 

HET MIDDEN VAN 

DEZE KRANT VOOR 

ALLE LOCATIES EN 

TIJDEN!

© Tim Groeneveld

INTERACTIEVE 
VOETBALWAND
Wie schiet het scherpst of 
hardst? Er zijn zondag diverse 
interactieve spelletjes te spelen 
op de voetbalmuur. Schiet 
bijvoorbeeld zo snel mogelijk in 
alle gekleurde vakken en haal 
de highscore!

Voor het negende jaar op rij is het aantal 
sponsoren van de Admiraliteitsdagen 
gegroeid. Uniek, en iets om trots op te 
zijn. Klaas Sipma namens 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 toegankelijk. Met dat alles in de 
bijzondere omgeving van Dokkum heb-
ben we iets unieks in handen waar wij 
als organisatie enorm trots op mogen 
zijn. Onze sponsoren zijn, naast de alle 
medewerkers en 85.000 bezoekers, van 
onmisbaar belang voor de Admiraliteits-
dagen. Hulde!” 

START YOUR ENGINES OP 
DE KARTBAAN
Vorig jaar konden liefhebbers al 
gamend in de huid kruipen van Max 
Verstappen. Dit jaar maken we het 
allemaal nog een beetje realistischer. 
We zetten namelijk een echt kart-
circuit neer op de Helling! Gierende 
banden, smeulend rubber, razend-
snelle pitstops en een dolenthou-
siast publiek. Leuk: we zetten ook 
kinderkarts op het circuit. ‘Start your 
engines!’

ZIGGO VERBINDT MET MARKOL 
De Markol is niet meer weg te denken bij de Admiraliteitsdagen. Dit bijzon-
dere schip is eigendom van de stichting Gehandicapten Watersport Grou. De 
Markol is bedoeld om recreatie in Friesland bevorderen voor mensen met een 
beperking. De boot is volledig ingericht voor mensen met een handicap: er is 
een speciale lift voor rolstoelen aanwezig, evenals een gehandicaptentoilet. In 
de Markol is plaats voor 35 mensen. De boot vaart vier dagen lang af en aan 
en ook voor dit jaar is hij weer helemaal volgeboekt. Zo krijgt een hele grote 
groep mensen, jong en oud, ondanks een beperking, toch het feest van dicht-
bij mee! Ziggo is ook dit jaar trotse sponsor van de Markol-rondvaarten tijdens 
de Admiraliteitsdagen.

PRIMEUR DOKKUMER 
SKÛTSJELIED 
Gezelligheid op het Dokkumer skûtsje Ebenhaëzer 
bij de Zijl donderdagmiddag! Daar hoor je rond de 
klok van vijf het skûtsjelied, geschreven is door de 
Dokkumer troubadour Sytse van der Werf, wiens 
vader op dit schip is geboren en getogen. Sytse 
van der Werf gaat het Dokkumer lied samen met 
Shantykoor De Admiraliteitssjongers zingen. Ze 
zingen ook nog een aantal andere liederen die bij 
het maritieme festival passen.

NEEM JE HANDDOEK MEE
Op zaterdag en zondag kun je je 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 waterbal-
len over het water ‘lopen’ (ook een prachtig gezicht 
voor de toeschouwers!), kanoën of suppen. 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!

TE GEK OM TE ZIEN

BUNGEEROEIEN

Het Dokkumer Grachtzwemmen 
is een zwemevenement met twee 
zwemtochten. In 2019 is de 5e edi-
tie van dit jaarlijks terugkerend 
evenement, georganiseerd door ZPC 
de Granaet en Lionsclub Bonifatius. 
De opbrengst van de zwemtochten 
komt ten goede aan een goed doel 
voor kinderen. Dit jaar is er geko-
zen voor de Femke Foundation, zij 
verzorgen activiteiten voor kinderen 
met een relatief onbekende ziekte. 
Op de zondag van de Admirali-
teitsdagen is om 12.00 uur start de 
prestatietocht: Het Keerpunt van 
Dokkum. Dit is een recreatieve 
zwemtocht van 500 meter voor deel-
nemers met enige zwemervaring. 
Meedoen is al mogelijk vanaf 12 jaar 
met toestemming van ouders/voogd. 

DOKKUMER GRACHTZWEMMEN 

DANK AAN ONZE SPONSOREN

Om 13.45 uur start de grote tocht: 
De Nautische Mijl van Dokkum. Deze 
tocht is een recreatieve- en wed-
strijdzwemtocht van 1852 meter om 
het Noorderbolwerk van Dokkum. 
Voor deze tocht is zwemervaring 
een vereiste. Meedoen mogelijk 
vanaf 16 jaar en voor de wedstrijd 
is een KNZB/NTB nummer vereist. 
Inschrijven voor beide tochten kan 
tot donderdag 5 september op www.
dokkumergrachtzwemmen.nl.

© Bote Sape Schoorstra



Aannemingsmaatschappij Jellema B.V., Accon AVM, Administratiekantoor Dijkstra, Alkema Hoveniers, Alle Pilat Woonwinkel en Meubelmakerij, Annelies Bosch Fotografie, 
Apotheken Dokkum, Architecten Bureau PUUR, Audiocom, Automobielbedrijf T.C. Stellema B.V., Beleef Lauwersoog, Bentacera, Bijlstra Installaties BV, Bouwbedrijf van der 
Laan, Bouwbedrijf van der Werff, Byfrank, Bynt Personeel, C. van der Hauw Betonbouw, Company7, Concordia keuken en bad, DA Gezondheidswinkel WERKMAN, D’Angelo, 
De Bonte Hont, De Hypotheker Dokkum, De Wasbeer, Dijkvast.nl, Dizzy ICI, DOK74, Dokkum Specsavers B.V., Drent & van Dijk Ruimtelijke Vormgeving, Driesmetaalwerken 
B.V., DRS Installatietechniek, Elzinga Wegenbouw, EP Faber Kollum, EP Terpstra elektronika, F.C. Nienhuis wegbeveiliging, Faber installatietechniek, Faber Telecom & Data, 

Feelders Vormgeving, Fidron, Fotocadeau, Friese occasions.nl / Auto Synyco, Friese Poort, Gebroeders van der Kooi, Glasconstruct Faber Tilma, Hamstra Therapeutisch 
Elastische Kousen, Harms mode, Health Coach Dokkum, Hellema Notarissen, Hiatus, HK Detachering, Hoek - Agro b.v., Hoek-Trans, Hotel van der Meer, Houthandel 

Barkmeijer, HZPC, J-Media, IO Sorrido, Jouta Metaalbewerking Dokkum, Jumbo supermarkten, Kapsalon Bergsma, Kapsalon Subliem, Kartracing en bowling Groningen, 
Kielstra Kraanverhuur B.V., Klaver installaties, Kledingreparatie Dokkum, Kok installaties, Makelaardij Roos, Man of the World, Meinema verzekeringen, Meirink akkerbouw, 
Menzo Fashion, Nicolai Glashandel, NNRD, Noppert Bergum, Oke-PC Fryslan, Oosterhof akkerbouw, Osteovitaal, Perdok Afbouw, Piersma en van der Ven (Diba Noord), Prins 

groenbeheer, Projectengineering Castelein, PTC, RaNo Projectafbouw, Regiobank Stellema, Rosier administraties en advies bv, Ruma transport en handelsond. B.V, Safetygroup, 
Sake Store, Schierzicht, Schilder en afwerkingsbedrijf de Vries, Schuur7.nl, Sikkens Verf, Slagerij Smit, SSH Print- en Online Media, Tandprothetische praktijk Van der Kooi, 

Tarkett, TechnoTrain, Tom Meindertsma Tweewielers BV, Toornstra BV, Trappenstore Dokkum, Van der Zwaag Muziekinstrumenten, Van Wieren & Vellinga, vd Gang Watches, 
Voegbedrijf J. Jager, Weidenaar Hoogstraat, Weidenaar retail, Wijbenga hoveniers, WMR Rinsumageest bv, You Brand, Zeinstra Advies, Ziengs schoenen Assen

olijslager
gewoon dichtbij

Danthas ICT
cloud & werkplekservices

Koston Noord
spouw isolatie  •  vloer isolatie  •  dak isolatie  

www.kostonnoord.nl

Noardburgum

  

NUTMA 
SCHILDERS

De fakman, dêr hawwe jo gemak fan!

D O K K U M
B Y  S T R A AT S M A

UURWERK

www.acconavm.nl


