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Admiraliteitsdagen Dokkum

Festival voor jong en oud

GRATIS TOEGANKELIJK
De Admiraliteitsdagen zijn gratis
toegankelijk. Dit kunnen we al waarmaken dankzij onvoorstelbaar veel
sponsoren en de inzet van ieder jaar
meer mensen. Daarmee zijn we een
festival voor iedereen. Goed nieuws:
we blijven ook in de toekomst een
gratis toegankelijk festival.

NAAR DE VESTINGSTAD
VAN HET WAD
Vervoersmaatschappij Arriva en rederij
Wagenborg maken de weg naar
Dokkum vanuit de hele provincie mogelijk met een goede dienstregeling.
Kom je met eigen vervoer? Dan is het
goed om te weten dat de binnenstad
van Dokkum voor, tijdens en kort na
het festival vanwege de veiligheid en
toegankelijkheid van hulpdiensten is
afgesloten voor motorisch verkeer.
Kijk voor de parkeermogelijkheden in
het midden van deze krant.

STATIEGELDBEKERS
De Admiraliteitsdagen gaan voor duurzaamheid! Daarom werken we tijdens
het festival met statiegeldbekers.
Voor het eerste rondje drinken betaal
je een muntje extra als statiegeld per
beker. Bij inlevering van je laatste
beker bij het inleverpunt ontvang je
het statiegeld van je beker grotendeels
terug middels een tikkie. Meer over de
duurzaamheid van ons festival vind je
verderop in de krant.

3 MUNTEN € 10,00

De Admiraliteitsdagen wordt een feest voor drie generaties.
Een familiefeest waar de jeugd, ouders en grootouders met
elkaar genieten van hetzelfde festival. Met Dokkum als één
groot festivalterrein. “Ik ben benieuwd hoe mijn kinderen
het festival gaan ervaren”, zegt burgemeester Johannes
Kramer. “Zij waren er nog niet eerder. Bovendien zijn ze
net als de meeste jongeren drie jaar ouder geworden sinds
het laatste festivalseizoen.”

D

e laatste Admiraliteitsdagen werden gehouden in 2019. In de tussenliggende coronaperiode heeft de
organisatie niet stilgestaan. Voorzitter Rigtje
Monsma: “We hebben de koppen bij elkaar
gestoken en ons de vraag gesteld ‘wat willen
we’. Na de nodige brainstormsessies zijn
daar drie belangrijke speerpunten uit naar
voren gekomen. Kwaliteit, inclusiviteit en

“Dokkum is een sterk merk. Je kunt je

ongedwongen onder de mensen begeven, je

wordt nog gezien en herkend, een praatje is
nooit ver weg. Dat iedereen hier welkom

is, is iets wat bij ons festival past. De

Admiraliteitsdagen is een feest voor iedereen”

verbinding. We houden het festival gratis
- voorzitter Rigtje Monsma
toegankelijk en we
vieren het in de binnenstad van Dokkum.
DE EERSTE KEER
We hoeven niet ‘groter, groter, groter’, we
Voor Rigtje Monsma is het de eerste editie als
zoeken het in de verbreding en verbinding
voorzitter. Voor Johannes Kramer de eerste
van het festival. Dat ik daar een bijdrage aan
in de functie van burgemeester. Als gedepumag leveren, daar ben ik trots op.”
teerde van de Provinsje Fryslân maakte hij de
Admiraliteitsdagen al meerdere keren mee.
“De Admiraliteitsdagen vormen hier de mienskip, zoals de
“Ik werd iedere keer verrast door de enorme
gezelligheid en de uitstraling van het evenePC dat doet in Franeker, de Elfstedentocht in Bolsward en de
ment. Doordat de toegang gratis is spreek je
als organisatie echt je ambitie als volksfeest
Sneekweek in Sneek. Het is meer dan alleen een feestje, het is
uit. Hoe men hier de schouders er samen onder
onderdeel van onze identiteit en cultuur”
zet, dat was iets waar ik bij zou willen horen.
De Admiraliteitsdagen zijn een van de redenen
- burgemeester Johannes Kramer
waarom ik hier burgemeester ben geworden.”

Vlag
en win!
Hang de Admiraliteitsdagen vlag vanaf
woensdag 24 augustus uit en win een barbecue voor de hele straat! Een deskundige
jury kiest de winnende straat. Vlag nodig?
Je koopt hem bij onze popup store aan de
Hoogstraat 27, de Hema aan de Hoogstraat
18 en Van der Gang Herenkleding aan de
Grote Breedstraat 9-11. Handig: DVC komt
in samenwerking met Dokwurk bij je aan de
deur om vlaggen te verkopen.

Muntjes koop je per 3 stuks voor €
10,00. Met de muntjes betaal je je
drankjes aan de buitenbars in de stad,
en de hapjes van de verschillende
foodtrucks. De munten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij onze popup
store aan de Hoogstraat, de Hema
aan de Hoogstraat, ZWART sinds 1887
aan de Koornmarkt en Van der Gang
Herenkleding aan de Grote Breedstraat.
Kijk voor extra verkooppunten tijdens
de Admiraliteitsdagen op de middenpagina van deze krant. Met een belangrijk deel van de verkoop van de munten
organiseren we de Admiraliteitsdagen.

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. Het overzicht staat
ook online op admiraliteitsdagen.nl

COLOFON
De Admiraliteitsdagen bijlage is een
uitgave van Heidstra Media in opdracht
van de Admiraliteitsdagen Dokkum
Samenstelling en tekst:
Jan Michiel van der Gang en
Thea van der Schaaf
Vormgeving:
VDS Crossmedia, 			
DMBJ Digital Marketing, ByFrank
Fotografie:
Marit Anker, Tim Groeneveld, Marco
Kraaijeveld, Marcel Renou en
Bote Sape Schoorstra
Met medewerking van:
Organisatie, sponsoren en vrijwilligers
Admiraliteitsdagen
Druk en verspreiding:
Mediahuis Noord, Leeuwarden
Advertenties:
Heidstra Media
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NUTMA SCHILDERS
Trotse hoofdsponsor van dit kleurrijke evenement

www.nutma.nl
Roptawei • 9123 JA Metslawier • info@nutma.nl • 0519 - 242 348
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Frietosoof met friet |
BURNING BAARCH met broodjes
hamburger, pulled pork en barbecue
kip | Hotdogs

van Knus |

SUIKERSPIN, ook met popcorn |

PANNENKOEKEN van
Hey Pannekûk | IJs van W’iis |
IJsfiets met bubbletea | Koopal

oliebollen | STORM FRIET EN
HOTDOGS | Hamburgers van
Artisante | Foodtrailer met tosti’s,
pannenkoekjes en broodje bal |
FOODVANS PULLED BEEF, CHICKEN
EN ZALM | Wood

‘n’ Smoke

hamburger, kipspies en pulled
pork | Frozen

yoghurt van

Flowyo | RUUD’S FOODTRUCK
met Indonesische specialiteiten
| Churro’s van Señor

Lekker eten en drinken
op het Foodfestival
Lekker eten op het foodfestival in de stad hoor helemaal bij de festivalsfeer
van 2022. Geen enkele reden om om klokslag 18:00 uur thuis aan tafel te
zitten; de honger wordt prima gestild in de stad!

V

ier dagen lang staan er in de stad
mooie en unieke foodtrucks met de
fijnste gerechtjes en hipste drank-

jes. Van patat van onze eigen aardappels tot
Indonesische saté. Pizza met de krokantste
bodem uit een houtoven. Van de beste koffie

tot de fruitigste smoothie, je proeft kwaliteit.
Waar kun je foodtrucks vinden? Uiteraard
een groot deel op de Markt, maar ook
rondom de Zijl, de Koornmarkt en de
Oostersingel kun je de lekkerste gerechtjes
scoren. Dit zijn de foodtrucks die je tijdens
de Admiraliteitsdagen ziet in de stad:

Churro | KOFFIE VAN SMOOTH
COFFEE | Pasta van Just Pasta |

WOODOVEN
PIZZA met pizza en nacho’s |
Food 80/20 pokebowls en in
de avond kipshoarma |

SPECIAALBIER van Kâld Kletske

Samen houden we
Dokkum schoon!
Wie vaker een festival bezoekt en niet als eerste naar huis gaat ;) kent het
beeld van een terrein vol afval. In Dokkum gaan we dát voorkomen op twee
manieren. We gaan werken met statiegeldbekers én de stad wordt vier dagen
lang schoongehouden door McDonalds.
Je weet hoe dat gaat met eenmalige plastic
bekers. Leeg? En een prullenbak te ver? Hup,
op de grond ermee en nieuwe halen. Door te
werken met statiegeldbekers ga je al snel merken dat er geen enkele beker op de grond blijft
liggen. Voor het eerste rondje drinken betaal
je een muntje extra als statiegeld per beker. Bij
inlevering van je laatste beker bij het inleverpunt ontvang je het statiegeld van je beker
grotendeels terug middels een tikkie. Hierdoor
blijft er na afloop van de Admiraliteitsdagen
minder afval over.

Statiegeldbekers = minder afval
Afval dat wel op de grond terechtkomt, wordt
vier dagen lang door McDonalds opgeruimd.
Een toffe deal die werd gesloten door de sponsorcommissie van ons festival. “Alleen een
financiële bijdrage leveren vonden we wat te
easy als hoofdsponsor”, vertelt Michel Groe-

newegen, eigenaar van McDonalds in Dokkum, maar ook in Harlingen en Drachten. “We
willen iets bijdragen in Dokkum waarmee we
bewustwording creëren. De mogelijke afvalproblematiek met de komst van ons restaurant
in Dokkum is best een uitdaging geweest. Nu
we weten hoe we daar mee om moeten gaan,
willen we die werkwijze ook inzetten tijdens de
Admiraliteitsdagen.”

45 kliko’s | 4 bakfietsen | 12 mensen

McDonalds houdt de stad tijdens de Admiraliteitsdagen schoon met het plaatsen van 45 kliko’s, én met vier bakfietsen die af en aan door
de stad gaan om afval op te ruimen. Een team
van 12 personen wisselt elkaar vier dagen lang
af. Groenewegen: “Ook al zijn we een wereldwijd bedrijf, we zijn betrokken bij de mensen
die bij ons komen eten en doen daarom graag
iets terug voor de lokale gemeenschap.”
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Zaterdag 3 september. Rondom de Zijl, 21:00 - 22:15

Een droom komt uit

BLØF op Admiraliteitsdagen
BLØF STAAT OP ZATERDAGAVOND 3 SEPTEMBER OP DE ADMIRALITEITSDAGEN IN DOKKUM. DAARMEE GAAT EEN LANG GEKOESTERDE WENS VAN DE
ORGANISATIE VAN DE ADMIRALITEITSDAGEN IN VERVULLING.

“E

en extra lang gekoesterde
wens”, zegt Willem Verbeek
namens de muziekcommissie van de Admiraliteitsagen. “BLØF stond
al jaren op onze wensenlijst. Heel lang
konden we alleen maar dromen van hun
komst. In 2019 leek die droom uit te komen,
toen we ze vastlegden voor 2020. We weten
allemaal hoe het afliep met de festivals dat
jaar. Dat het nu zover is, en ze alsnog ko-

men, is geweldig. Het is de grootste band in
de geschiedenis van de Admiraliteitsdagen
die het podium betreedt.”

bekendheid in België. Sinds hun oprichting in 1992 bracht BLØF 13 studio-albums
uit en sleepte diverse muziekprijzen in de
wacht. Het meest recente album POLAROID
kwam dit jaar uit. BLØF speelt op 3 september op het podium op het water van de Zijl.

“Veel artiesten roemden die plek al vanwege de magische sfeer tussen podium en
publiek rondom het water”, weet Willem.
“We zijn heel benieuwd of BLØF dat ook zo
gaat ervaren.”

MAGISCHE SFEER
BLØF is één van Nederlands meest succesvolle bands. Ze braken door met de single
Liefs uit Londen en scoorden sindsdien talloze hits. Met Zoutelande, de hit van BLØF
en zangeres Geike Arnaert, kreeg de band

BLØf grootste band

in geschiedenis Admiraliteitsdagen
Syb keert terug,
nu met De Kast
Donderdagavond 1 september staat De Kast
op de Admiraliteitsdagen. Het is voor het
eerst dat de volledige band speelt op het
festival in Dokkum. Leadzanger Syb van
der Ploeg was al een aantal keer eerder solo
op de Admiraliteitsdagen. Als heuse admiraal opende hij zelfs het muziekfeest in
2011, waarop hij zingend op de Wierumer
Aek de stad binnenvoer. De Kast speelt net
als de Marinierskapel op de openingsdag
van de Admiraliteitsdagen 2022.

Drie podia in binnenstad Dokkum
Donderdag 1 september.
Rondom de Zijl, 20:00 - 22:00

Kijk voor het volledige muziekprogramma
en andere activiteiten in het midden van
deze krant.

Op de Admiraliteitsdagen vind je drie verschillende podia. Het podium op de Koornmarkt krijgt de naam Café Koornmarkt. De Hollandse sfeer van het levenslied staat
hier centraal. ‘Rondom de Zijl’ is de naam van de traditionele centrale plek van de
Admiraliteitsdagen, met het hoofdpodium boven het Kleindiep. De area ‘Magie van de
Markt’ gaat weer zorgen voor een familiefeest met een foodfestival. Ook het reuzenrad
staat op de Markt, van 27 augustus tot en met 4 september.
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Een duurzaam podium
Als vestingstad van het wad willen we in Dokkum uiteraard zo optimaal
mogelijk gebruik maken van het water dat we rijk zijn. De beste schetsers,
bouwers, doordenkers en technici uit stad en regio zijn daarom weer ingezet
om een spektakel boven water te toveren op het Kleindiep. Kuipers Waterbouw,
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ensel staalkonstrukties, Van Kammen tenten,
Faber audiovisuals en kraanbedrijf Vrieswijk maken dat waar.

H

et podium rondom de Zijl wordt
gebouwd met behulp van een
elektrisch aangedreven kraan van
kraanbedrijf Vrieswijk. Daarmee wordt 200
liter diesel per week bespaart. Eigenaar Piet
Klaas Vrieswijk kiest er bewust voor om op
deze duurzame manier bij te dragen aan het

festival in ‘zijn’ stad. “Dat onze naam voorbijkomt als één van de sponsoren, maakt
me trots. Ik woon in Dokkum en zou niet
een ander kraanbedrijf willen zien staan in
de stad tijdens dit festival.” Het bouwen
van een podium is niet dagelijks werk voor
Vrieswijk. Daarbij ‘zweeft’ het podium ook

nog eens boven het water. Piet Klaas: “Er
wordt nauwelijks van de vaste wal gebruik
gemaakt, zoiets vind je op geen enkel ander
festival.”
De Admiraliteitsdagen kent nog een duurzame sponsor: Het Renewable Energiebedrijf GroenLeven uit Leeuwarden is dit jaar
ook sponsor van de Admiraliteitsdagen.
GroenLeven heeft onlangs een zonnepark
gerealiseerd bij industrieterrein Betterwird.
Hiermee heeft de lokale opwekking van
duurzame energie van Dokkum een flinke
impuls gekregen.

Flemming
Zaterdag 3 september
Magie van de Markt, 21:45 - 22:15

2 Brothers On
The 4th Floor
Zaterdag 3 september
Café Koornmarkt, 23:30 - 00:00

OG3NE (Night of the Praams)
Vrijdag 3 september | Rondom de Zijl, 20:45 - 00:00

Marinierskapel
Donderdag 1 september
Rondom de Zijl, 15:00 - 16:30

Vangrail (Night of the Praams)
Vrijdag 3 september | Rondom de Zijl, 20:45 - 00:00

Django Wagner
(Hollands Café)
Vrijdag 2 september
Café Koornmarkt,
21:00 - 01:00

De Baron |

Zaterdag 3 september | Magie van de Markt, 20:00 - 21:15

Ook op de Admiraliteitsdagen:
Mystery guest | The Telephones |
Hillybilly Moonshiners | The Euros |
korpsen uit de regio | Jelmer | Gyna
| Bertus | DJ/presentator Ronald |
Almondegas Percussie Showband
| Boomerang Coverband | Opus 3
Muziekschool | Wodkapel | Dansgroepen Dansfactory/Dansstudio/Release
| Tess & her Higway Patrol | Super
Sundays coverband | My Old Suitcase
| Vinyl DJ Rogier | Super 90’s Classics | Adje Singalong Meezingfeest |
Bonifaciusband | BANT | Atmoran |
Benno & The Blondies | Daniël Metz |
Shantykoren festival | Cool Kids Party
| Lytse Hille | en meer!
Bekijk alle tijden en locaties op de
middenpagina van deze krant!
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Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring, 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE!

AUTOMAAT

OPEL ASTRA 1.0 TURBO ONLINE EDITION

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS 130PK

OPEL CROSSLAND 1.2 TURBO 130PK

WAGON airco, Opel radio+navigatie,
parkeersensoren voor+achter, cruise ctrl,
reservewiel, trekhaak LUXE UITVOERING
bj 2018 - 60.697 km
€ 15.895,-

airco/ecc, Renault radio/usb, navigatie,
cruise ctrl, elek. ramen+spiegels, trekhaak,
trekgewicht 1200kg HOGE INSTAP + ZIT
bj 2020 - 5.911 km
€ 24.950,-

ELEGANCE airco/ecc, Opel radio+nav.,
parkeersensoren v+a met camera, stoelverwarming, enz. HOGE INSTAP LUXE UITV.
bj 2021 - 11.984 km
€ 28.895,-

PARELMOERWIT

Uw autospecialist voor
zowel ‘oude’ als
‘nieuwe’
technieken

AUTOMAAT

RENAULT CLIO TCE INTENS 5DRS

RENAULT KADJAR 1.3 TCE 140PK LIMITED

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS 130PK

airco/ecc, Renault radio+navigatie, elek.
ramen + spiegels, l.m. velgen, cruise ctrl,
parkeersensoren achter LUXE UITVOERING
bj 2020 - 13.952 km
rijklaar € 15.999,-

airco/ecc, Renault radio+nav., cruise ctrl,
parkeerhulp v+a, l.m. velgen, stoelverw.,
trekhaak, trekgewicht 1500kg LUXE UITV.
bj 2021 - 11.723 km
€ 27.795,-

airco/ecc, Renault radio/usb, nav. groot
scherm, stoelverwarming, l.m. velgen, cruise
ctrl HOGE INSTAP+ZIT LUXE UITV.
bj 2020 - 6.718 km
€ 26.995,AUTOMAAT

Boersma vertrouwd met service
• Onderhoud/reparatie alle personen-, bedrijfswagens (ook hybride en elektrische auto’s),
campers en caravans

SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE LAUNCH

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.2 TSI

RENAULT KADJAR 1.3 TCE 140PK INTENS

airco/ecc, Seat radio+nav., elek. ramen,
cruise ctrl, parkeersensoren achter, l.m.
velgen, ledkoplampen LUXE UITVOERING
bj 2018 - 98.181 km
rijklaar € 16.995,-

COMFORTLINE airco/ecc, VW radio+nav.,
l.m. velgen, cruise ctrl, darailing, trekhaak,
1E EIGENAAR LUXE UITVOERING!
bj 2012 - 108.379 km
€ 10.999,-

airco/ecc, Renault radio+nav., park.hulp v+a,
l.m. velgen, stoelverwarming, cruise ctrl,
trekhaak, trekgewicht 1500 kg! LUXE UITV.
bj 2021 - 10.601 km
€ 29.895,-

• APK-keuringsstation
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

AUTOMAAT

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 110PK ALLSTAR

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI SYLE

SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE EDITION

5DRS airco/ecc, VW radio+nav., cruise ctrl,
parkeersensoren voor+achter, trekhaak
LUXE UITVOERING
bj 2016 - 87.493 km
€ 15.495,-

BUSINESS airco/ecc, vw radio+nav., cruise
ctrl, l.m. velgen, stoelverwarming, parkeersensoren v+a HOGE INSTAP+ZIT
bj 2021 - 23.101 km
€ 28.495,-

airco/ecc, Seat radio+nav. via android/applecarplay, elek. ramen, cruise ctrl, park. sens.
achter, l.m. velgen, trekhaak LUXE UITV.
bj 2018 51.272 km
€ 21.499,-

Cor Bruining

CVerkoopadviseur
or Bruining
Verkoopadviseur

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

KEUKENS,
KEUKENS,
BADKAMERS &&
BADKAMERS
TEGELS
TEGELS
Me
er dan
00 m2 in Mee
ira
r tie
Meer dan 1.0
dan!
1.000 m2 insp
spira
tie
!

RP Keukens & Sanitair
RP Keukens & Sanitair
Zuiderschans 6C
Zuiderschans 6C
9101 PZ Dokkum

1.000 m2
inspiratie!

9101 PZ Dokkum

0519 - 235 035
0519 - 235 035
info@rpkeukensensanitair.nl
info@rpkeukensensanitair.nl
www.rpkeukensensanitair.nl

www.rpkeukensensanitair.nl

BBeezzooeek
okwonzeonsh
e
Rp_Visitekaartje_V1.inddz
1 !
m
o
shro
ow

€ 7.695,-

room!

www.rpkeukensensanitair.nl
info@rpkeukensensanitair.nl

excl. montage en installatie

01-09-17 19:00

GRATIS
mee te
nemen

HAAL ONS01-09-17
KEUKEN19:00
VRAAG ONS KEUKEN
MAGAZINE AAN!
MAGAZINE
OP!
HAAL ONS KEUKENMAGAZINE OP!

Visitekaartje_V1.indd 1

BEZOEK
RP Keukens & Sanitair
ON6C
ZE
Zuiderschans
9101
PZ
Dokkum
S
HOWR
0519 - 235 035 OOM!

€ 4.950,-

excl. montage en installatie

Openingstijden:
Ma
13:00 tot 18:00
Di t/m Do 09:00 tot 18:00
RP
Keukens
& Sanitair
Vr
09:00 tot 21:00
Zuiderschans
6C 17:00
Za
10:00 tot
Zondag gesloten
9101
PZ Dokkum
‘s avonds ook op afspraak !

OpOp
zoek
naarnaar
keukeninspiratie?
Wilt u meer
de over
zoek
keukeninspiratie?
Wilt uweten
meerover
weten
Op zoek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten over de
nieuwste
trends en
mogelijkheden
op keukengebied?
Lees
de nieuwste
trends
en mogelijkheden
op keukengenieuwste trends en mogelijkheden op keukengebied? Lees
danbied?
ons gratis
boordevol fraaie keukens,
LeesKeukenmagazine
dan ons gratis Keukenmagazine
boordevol
dan
ons gratis
Keukenmagazine
boordevol fraaie keukens,
innovatieve
oplossingen
en
creatieve
ideeën.
Het
fraaie keukens, innovatieve oplossingen
enKeukencreatieve
innovatieve
oplossingen en creatieve ideeën. Het Keukenmagazine
gratis
af te halen
in onzeisshowroom.
ideeën.isHet
Keukenmagazine
gratis af te halen in

onze showroom.

0519 - 235 035

www.rpkeukensensanitair.nl
www.rpkeukensensanitair.nl
www.rpkeukensensanitair.nl

magazine is gratis af te halen in onze showroom.
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Nostalgische kermis
| Oude Ambachten | oude

kinderspellen |
ponycycle | schminken
| ballonartiesten
| STELTLOPERS |

vuurspuwers |
knutselen met Nanny
@home | De Groen
Dokkum workshops
| eendjes vangen |

graffiti | bungeecircus |

skateboardclinic |
skateboardramp | 3D tripping
car | MARINESCHEPEN

Activiteiten voor het hele gezin

| rondvaart met KNRM

Kom naar de Oostersingel!
De Helling gold de laatste jaren als dé activiteiten-hotspot van de Admiraliteitsdagen. Dit jaar is dat heel anders.
Activiteiten die eerder bijvoorbeeld op de Helling waren, vind je nu vooral op de Oostersingel. Deze plek leent zich
uitstekend voor het nodige vertier, gezelligheid, sportiviteit, kunst en cultuur.

| radiografisch

bestuurbare bootjes
| demonstratie acro
| dansgroepen
| van 27 augustus tot

E

r staan op de Oostersingel tijdens de
Admiraliteitsdagen een groot aantal
containers van waaruit vooral lokale
ondernemers, entertainers, creatievelingen
en kunstzinnigen het publiek trakteren op
workshops, ponycycles, het bungeecircus,
een heuse skatebaan, rondlopende circusartiesten, een stukje Dokkumer geschiede-

Vriend

2 euro per maand

nis en een plek om lekker ontspannen te
lezen of voorgelezen te worden. Dit alles
omlijst met een prachtig terras, van waaraf
de muziek op de Koornmarkt goed is te
volgen. Bezoekers van alle leeftijden zijn
van harte welkom. Het aanbod is breed en
er is dus voor ieder wat wils!

4 euro per maand

Echte vrienden kun je nooit genoeg hebben! En dat geldt ook voor de
Admiraliteitsdagen. Draag jij de vier mooiste dagen van het jaar een warm hart
toe en wil je graag dat dit feest nog jaren kan blijven bestaan en ook nog eens
vrij toegankelijk blijft? Word dan nu Vriend van de Admiraliteitsdagen!

Je kunt al voor 2 euro per maand onze Vriend
worden! Een hartsvriend betaald 4 euro per
maand en een gouden vriend 6 euro. Als
vriend toon je jouw betrokkenheid en mag
je je stem laten horen over de Admiraliteitsdagen. Tevens kunnen we met jouw
bijdrage investeren in duurzaamheid, veiligheid, schoonheid, inclusiviteit, kwaliteit en
houdbaarheid van de Admiraliteitsdagen.
Ook zorgen we ervoor dat de Admiraliteitsdagen toegankelijk zijn voor iedereen, ook
voor bijvoorbeeld mensen met een kleinere
portemonnee.

WAT HOUDT ONZE VRIENDSCHAP IN?

Gouden vriend
6 euro per maand

en met 4 september het

REUZENRAD op de Markt

Word ook Vriend van de
Admiraliteitsdagen!
WAT BETEKENT VRIEND WORDEN?

Hartsvriend

De Helling wordt niet helemaal verlaten
overigens. Dit blijft, net als andere jaren,
het vertrekpunt van de rondvaartboten.
Daarnaast liggen er twee opleidingsschepen van de Marine en ligt er een reddingsboot van de KNRM. Check de middenpagina
van deze krant voor het hele programma en
alle tijden!

• Jij draagt ons een warm hart toe
• Wij vertellen je leuke nieuwtjes en
houden je altijd op de hoogte
• Je mag meepraten over de 		
Admiraliteitsdagen
• Je krijgt van ons een 			
mooie sleutelhanger

Tijdens de Admiraliteitsdagen hebben we
een verrassing voor je in petto, ergens in de
stad, op een locatie in de stad exclusief voor

Vrienden. Laat je verrassen en dompel je
onder in een extra feestervaring!

HOE WORD IK VRIEND?
Je kunt onze stand vinden op de Admiraliteitsdagen, of je regelt het eenvoudig via
onze webshop op admiraliteitsdagen.nl. Kies
welk Vriendenpakket het beste bij jou past!
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Water in het
straattheater

D

e Admiraliteitsdagen vinden dit
jaar volledig binnen de bolwerken
van Dokkum plaats. Dat ga je terugzien op zaterdagmiddag 3 september,
met straattheateracts die allemaal met
water te maken hebben. Popeye en Olijfje,
de love-boat, een blauwe mensen parade,
Baywatch voor reddingsacties rondom
het water, twee levende boeien die op

de vreemdste momenten stilstaan in de
straat, matrozen die kinderen schminken; al deze typetjes kun je treffen. Dat
fleurt de boel lekker op! Uiteraard is er
ook weer historisch straattheater. Waar
anders dan bij museum Dokkum vind
je de wasvrouwen, de Admiralen en de
piraten. Dit jaar krijgen ze gezelschap van
Pier de Plastic Jutter.

Pier de Plastic Jutter
Pier is een dromer. Hij droomde al van kinds af aan over de zee. Als jochie
zwierf hij dagenlang over het strand en tuurde vanaf de duintoppen over de
golven. Op een dag ontmoette hij een oude man die van het jutten leefde. De
jutter moedigde Pier aan om zeeman te worden, want alle zeelieden waren rijk,
beweerde hij. Tegen de wens van zijn ouders in, die wilden dat hij boer zou
worden, vertrok Pier toch naar zee. Hij bezeilde de wereldzeeën en na jaren van
omzwervingen bepaalde het lot dat hij terugkeerde op zijn geboorte-eiland.

E

n op dat Waddeneiland werden zijn
ogen geopend over wat er op- en onder het wateroppervlak plaats vond.

Zijn dromen veranderden in de loop van de
tijd, van eigen verlangens naar dromen die
hem richting gaven, maar ook waarschu-

wende dromen. Het werd steeds duidelijker
dat na zijnavontuurlijke leven op zee er een
nieuwe uitdaging op hem wachtte. En wel
één, die een groter doel dient. Het aanpakken van de duivelse massa plastic, die de
wereld en de gezondheid van alles wat er
leeft ten gronde richt.

Met inzet van velen gaat het Pier de Plastic
Jutter zeker lukken om de Plastic Soup een
halt toe te roepen. In de crew van de Sterke
Yerke vond hij zijn zielsverwanten en hopelijk ook in jullie die dit nieuwe avontuur willen aangaan. Er is geen tijd meer te verliezen.

Sterke Yerke komt
naar Dokkum
Dokkum ligt tijdens de Admiraliteitsdagen weer vol met
schepen in de museumhaven. Tussen alle historische schepen
en het varend erfgoed dat in Dokkum aanlegt, zie je dit jaar
ook een bijzonder vlot liggen. Het is de Sterke Yerke IV.

H

et verhaal van de Sterke
Yerke lijkt op een jongensboek, dat begint
in 1974, ergens in een café in
Leeuwarden. Zeven kameraden maken plannen om een
vlot te bouwen. Dat doen ze
met enkel en alleen gerecycled materiaal. Met het vlot
beleven ze mooie avonturen,
bevaren ze de Friese wateren en
willen ze de oversteek maken naar
Engeland. Halverwege die reis blijkt het vlot
niet sterk genoeg voor de overtocht. Een
tweede vlot wordt gebouwd, en de reis naar
Engeland wordt alsnog gemaakt. Vanaf dan
worden de reizen een missie op zich. De
jongens bewijzen dat je met weinig spullen
en het nodige doorzettingsvermogen veel
kunt bereiken. Op reis naar Engeland zet
Sterke Yerke zich in voor het behoud van de
Waddenzee.

Sterke Yerke III wordt wereldnieuws wanneer het vlot - met als missie de vervuiling
van de Rijn en de olievervuiling in de oceaan
onder de aandacht te brengen - op reis naar
Curacao in 1979 tegen de kust stukslaat
bij Bonaire. Op basis van Sterke Yerke III
wordt de IV gebouwd, die tijdens de Admiraliteitsdagen aanlegt in het Grootdiep in
Dokkum. Op ons festival vragen ze aandacht
voor het gebruik en de gevolgen van plastic.
De Admiraliteitsdagen is het begin van
een reis voor een nieuwe generatie Yerkes,
zoals de bemanning wordt genoemd, over
de Waddenzee, Noordzee, om daarna de
Europese wateren en oceanen te bevaren.
Door bewustwording te creëren willen ze
mensen in beweging krijgen, is anno 2022
hun letterlijke missie. De crew van Sterke
York neemt Pier de Plastic Jutter mee naar
de Admiraliteitsdagen in de vestingstad van
het wad om dat voor elkaar te krijgen.
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PROGRAMMA
Zaterdag 27 augustus
Magie van de Markt
10.00 - 17.00 uur
Challenge of the Admiraal
10.00 - 18.00 uur
Reuzenrad (t/m 4 september)

Donderdag 1 september
Rondom de Zijl
15.00 - 16.30 uur
20.00 - 22.00 uur

Marinierskapel
De Kast

Magie van de Markt
11.00 - 17.00 uur
Reuzenrad

Vrijdag 2 september
Magie van de Markt
14.00 - 00.15 uur
Reuzenrad
16.30 - 19.30 uur
The Telephones
20.15 - 22.00 uur
Hillybilly Moonshiners
22.30 - 01.00 uur
The Euros
Café Koornmarkt
17.00 - 20.30 uur Korpsen uit de regio
21.00 - 01.00 uur	Hollands Café met o.a. Jelmer, Django
Wagner, Gyna, Bertus en DJ/Presentator
Ronald
Rondom de Zijl
21.00 - 00.00	Night of the Praams met
Admiraliteitsorkest, OG3NE, Vangrail en
mystery guest

Zaterdag 3 september
Magie van de Markt
11.00 - 00.00 uur Reuzenrad
11.00 - 18.00 uur
Nanny @ home
11.00 - 20.15 uur
Nostalgische kermis
13.00 - 17.00 uur
Speciaalbierproeverij
16.30 - 19.30 uur
Tess & her Higway Patrol
20.00 - 21.15 uur
De Baron
21.45 - 22.15 uur
Flemming
22.45 - 01.00 uur
Super Sundays coverband
Oostersingel
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur

Oude ambachten en kinderspellen
Ponycycle
Circus Saranti: schmink en ballonartiest
De Groen workshops en demonstraties
Bibliotheek en streekarchief
Museum Dokkum (LA BUMA)
Bungeecircus
Skateboard clinic + ramp
3D tripping car

Door de stad
11.00 - 18.00 uur
Straattheater
11.00 - 16.30 uur	Muziekschool Opus 3, mmv bigbands en
NFPC
13.00 - 18.00 uur
Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers
14.00 - 16.30 uur
Wodkapel
14.00 - 16.30 uur	Dansgroepen Dansfactory/Dansstudio/
Release
Oosterbolwerk
11.00 - 18.00 uur

Radiografisch bestuurbare bootjes

Diepswal
11.00 - 18.00 uur
Museum Dokkum en tuin
11.00 - 18.00 uur
Straattheater
13.00 - 17.00 uur 	Historisch schepen met Sterke Yerke en
Pier de Plastic Jutter
De Helling
11.00 - 18.00 uur
Marineschepen, KNRM en rondvaarten
Breedstraat
13.00 - 15.00 uur
13,00 - 1800 uur
17.00 - 20.30 uur

Demonstraties acro
Eendjes vangen
My Old Suitcase

Rondom de Zijl
15.00 - 18.00 uur
21.00 - 22.15 uur
22.15 - 22.45 uur
22.45 - 00.15 uur

Bungeeroeien
BLØF
Almondegas Percussie Showband
Boomerang Coverband

Café Koornmarkt
17.00 - 20.30 uur
21.00 - 01.00 uur
23.30 - 00.00 uur

Vinyl DJ Rogier
Super 90’s Classics
2 Brothers on the 4th Floor

Zondag 4 september
Rondom de Zijl
10.00 - 12.00 uur
15.00 - 18.00 uur

Kerkdienst en koffieconcert met band LEV
Adje’s Sing a long meezingfeest

Magie van de Markt
12.00 - 21.00 uur
Reuzenrad
12.00 - 20.15 uur
Nostalgische kermis
12.00 - 18.00 uur
Nanny @ home
13.00 - 14.00 uur
Bonifaciusband
14.30 - 15.30 uur
BANT
16.00 - 17.00 uur
Atmoran
17.30 - 19.00 uur
Benno & The Blondies
19.00 - 20.00 uur Daniël Metz
20.00 - 21.00 uur Lytse Hille
Breedstraat
12.00 - 18.00 uur
13.30 - 16.00 uur

De bellenfabriek
Cool Kids Party

Door de stad
13.00 - 18.00 uur

Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers

Oostersingel
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur
11.00 - 18.00 uur

Oude ambachten en kinderspellen
Ponycycle
Circus Saranti: schmink en ballonartiest
De Groen workshops en demonstraties
Bibliotheek en streekarchief
Museum Dokkum (LA BUMA)
Bungeecircus
Skateboard clinic + ramp
3D tripping car

Diepswal
12.00 - 18.00 uur
Museum Dokkum en tuin
13.00 - 17.00 uur 	Historisch schepen met Sterke Yerke en
Pier de Plastic Jutter
De Helling
12.00 - 18.00 uur

Marineschepen en rondvaarten

Oosterbolwerk
12.00 - 18.00 uur

Radiografisch bestuurbare bootjes

Café Koornmarkt
13.30 - 18.00 uur

Shantykorenfestival

Scan de code en bekijk

ons programma online!
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1

Rondom de Zijl

4

Café Koornmarkt

7

Grootdiep

2

Magie van de Markt

5

Oostersingel

8

Oosterbolwerk

3

Breedstraat

6

De Helling

Rondweg-Noord
‘t Panwurk

4
2

3

5

De Helling

6
1

7

Legenda
Muntenkassa’s

Verkoop vlaggen

Parkeren auto’s

-

Evenementenlocatie

Lutjebleek

8

De Harddraver
en Kalkhuisplein
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Trots op
onze

sponsoren
Ons gratis toegankelijke
festival wordt al sinds de
eerste editie gesteund door
de ongekende betrokkenheid van sponsoren.
Daar zijn we trots op!
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De ideale woning lastig te vinden? Niet als het
aan ons ligt. Wij zijn creatieve plannenmakers;
altijd nét even anders.
Avontuurlijk wonen, karaktervol, vaak levensloopbestendig.
Speels en tegelijk logisch, doordacht, warm en verfrissend,
energiezuinig. Waarom niet gewoon al die pluspunten
op één adres?
Bekijk de laatste nieuwbouwprojecten; binnenkort te koop.
Stuk voor stuk op een heel mooie plek in Friesland.

Bonifatiusplein - LEEUWARDEN
www.bonifatiusplein.nl

StadsDock - DOKKUM

START
VERKOOP
8 september

WONINGEN
OPGELEVERD

www.stads-dock.nl

3 stadswoningen
15 appartementen
6 loftwoningen

Lemsterkade - LEMMER
www.lemsterkade.nl

START
VERKOOP
najaar 2022

N
12 halfvrijstaande woningen

15

14

13

16
17

18
19

IN ONTWIKKELING

Noarderstek - DOKKUM
12

20

76

77
80 79 78
82 81

4 PAKHUIZEN: 28 appartementen

21

locatie: voormalig tuincentrum Mollema
11

83

75

10

84

74

9

85

73

86

72

8

22

23
24

69 70
66 67 68

65

71

Pakhuys Somerrak - SNEEK

25

7

www.somerrak.nl

De Veiling

Aalsumerwe

27
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JE AAN!
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g
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Volg ons op Facebook en Instagram: Mooie Plek. WWW.MOOIEPLEK.NL
n

Statio
Bij 't

De Wolff
&

P A R T N E R S

Zesstedenweg 205A | 1613 JD Grootebroek
T: 0228 56 50 90 | F: 0228 56 50 99
info@dewolffenpartners.nl
www.dewolffenpartners.nl
Ruben de Kraker | Yuri Blankendaal

Situatie

Opdrachtgever : Zwanenburg Projecten
Plan:
Dokkum Mollema
Getekend: Yuri Blankendaal
Formaat: A3
Schaal: 1:1000 Datum:
11-05-2022
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Kerkdienst met band LEV
Zondagmorgen 4 september is er een kerkdienst rondom de Zijl, met medewerking van
de band LEV. De missie van deze band is het
maken van nieuwe Nederlandstalige muziek
om mensen te bemoedigen, te prikkelen en
te inspireren. De teksten van de liederen zijn
voor velen herkenbaar; sommigen verwoorden de angst en onrust in de wereld en in
onszelf en veel van de teksten zetten daar

Admiraliteitsdagen
winkel

een boodschap van hoop
tegenover, wijzend op de
God die hoop en perspectief geeft. LEV deelt
in hun muziek hun hart en hoopt daarmee
impact te hebben op het hart van de luisteraar. De kerkdienst wordt georganiseerd
door verschillende kerkelijke stromingen
uit Dokkum en begint om 10:00 uur, met
aansluitend een koffieconcert.

Afgelopen zomer openden we een eigen
Admiraliteitsdagen winkel! Met een winkel
in de binnenstad van Dokkum worden de
Admiraliteitsdagen langer dan de 4 dagen
festival onderdeel van onze samenleving.
We verkopen er niet alleen goodies (en
hoodies!), het is ook een plek van ontmoeting en met elkaar in gesprek komen. In de
winkel kun je tevens Vriend Van de Admiraliteitsdagen worden. Ook tijdens de Admiraliteitsdagen is de winkel open van 13:00 17:00 uur. Je vindt de winkel op de hoek van
de Hoogstraat en het Druivenstraatje.

Bezoek ook onze webshop!
admiraliteitsdagen.nl/shop

SHIRTS | petten |
hoodies | goodies |
bier | VLAGGEN

Speciaalbierproeverij 3 september
Kom speciaalbieren uit de regio proeven
op de Speciaalbierproeverij in de Grote
Kerk op de Markt, op zaterdag 3 september van 13:00 tot 17:00 uur. Aanwezige brouwerijen dit jaar zijn Bonifatius
Stadsbrouwerij uit Dokkum, Grutte Pier

uit Leeuwarden, Brouwdok uit Harlingen
en Brouwerij Bûsdoek uit Surhuisterveen.
Brouwerij Dockum is aanwezig op de
proeverij in combinatie met onze eigen
Admiraliteitsbieren, de Bottelier en de
Konstabel. Let wel: alleen voor 18+.

Op de foto met Adje
Feitelijk vieren we al tien jaar lang zíjn
feestje: Adje de Admiraal. 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

ANNO-congres
Op vrijdag 2 september wordt het ANNO-congres gehouden, een netwerkbijeenkomst voor
de ANNO-gemeenten waarbij de regio centraal staat. “‘Wat is nou een topregio en hoe
komen we van ik naar wij’ is de vraag die we
ons daar willen stellen”, aldus burgemeester
Johannes Kramer. Voorzitter Rigtje Monsma
namens de Admiraliteitsdagen: “Het is een
prachtige verbinding tussen het festival en de
regio.” Kramer: “Iedereen tussen Drachten,
Leeuwarden en Groningen ontmoet elkaar
hier in Dokkum in die dagen.”

Ziggo verbindt met Markol
Ook voor mensen met een beperking
zijn de Admiraliteitsdagen toegankelijk.
Dankzij de Markol, die gesponsord wordt
door Ziggo, kunnen zij vanaf het water
genieten van wat er op hoofdpodium bij
de Zijl gebeurt. De Markol is er dan ook

voor bedoeld om recreatie in Friesland te
bevorderen voor mensen met een beperking. Het schip is er volledig op ingericht
en vaart vier dagen af en aan met betrokken vrijwilligers rond.

IJskoud bier
Niet ver van de IJsfontein op de Markt vind
je een bijzonder ijskoud biertje op de tap.
Het is de Birra Moretti, wat Italiaans is
voor ‘genieten’. Genieten van de kleine
momenten in het leven. La vita è bella dus,
in Dokkum. Salute!

foto te gaan! Dus
zet je grootste
glimlach op,
en schiet dat
kiekje! En deel
hem op social media, vindt ‘ie leuk ;)

Admiraliteitsdagen
live bij RTV NOF
Met meer dan veertig medewerkers op
de been zorgt RTV NOF weer voor heel
veel registraties en online foto- en
videoverslagen tijdens de Admiraliteitsdagen. Via televisie, radio en
online kun je zo vanuit huis het hele
weekend meegenieten én nagenieten.
Je vindt alles terug op www.rtvnof.nl.
(het concert van BLØF mag vanwege
rechten niet worden uitgezonden).`
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100% BOB 0% op!

Ook tijdens de Admiraliteitsdagen

Dêr kinst mei
Mooglik makke troch de provincie Fryslân/Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân.

Jubileum in Dokkum!
10e editie Admiraliteitsdagen & 180 jaar Fortuin
Net als de Admiraliteitsdagen is ook Fortuin al jaren
onderdeel van de rijke historie van Dokkum.
Al 180 jaar.

Onderdeel worden van de toekomst
van Fortuin? Neem contact op via:

www.fortuin.com

komme
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Moedig de deelnemers aan op 27 augustus in Dokkum!

Admiraliteitsdagen
beginnen week
eerder met de
Challenge of
the Admiraal
De Admiraliteitsdagen die plaatsvinden op 1, 2, 3 en 4 september
in Dokkum beginnen al een week eerder met een groot
evenement. De Challenge of the Admiraal biedt op zaterdag
27 augustus veel spektakel in de stad aan deelnemers en
toeschouwers.

D

e Challenge of the Admiraal is
een mix tussen een obstacleof trailrun, outdoorsport en
teambuilding over een route die door
heel Dokkum slingert. Lokale sportaanbieders hebben voor de deelnemers
uitdagende challenges klaargezet op het
parcours dat 5,5 of 7,5 kilometer lang is
en door heel Dokkum slingert. De deelnemers zijn tussen de 8 en 88 jaar oud
en doen de challenge in koppels. Hun

uitdaging is om zoveel mogelijk punten te verdienen
binnen de speeltijd
van 120 minuten.
Het is een tactisch
spel in een race
tegen de klok, waarbij
keuzes maken en fysieke
inspanning je uitdagen tot
het uiterste te gaan.

De Challenge of the Admiraal
begint en eindigt op de Markt

in Dokkum, waar ook vanaf 27

augustus het reuzenrad draait.
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Wij wensen u

feestelijke
Admiraliteitsdagen

VERKOOP

WERKPLAATS

CARWASH

TANKSTATION

24 UURS
SERVICE

AUTO’S
NIEUWEASIONS
C
EN OC

Rondweg West 160
9101 BG Dokkum

T (0519) 29 23 03
E info@autobedrijfstellema.nl

www.autobedrijfstellema.nl

!

Kleur de straten

NU MET

Ken jij de geschiedenis
van de Friese vlag?

15%
KORTING

Pompeblêden
Op de Friese vlag staan zeven scharlakenrode
pompeblêden (waterleliebladeren) die volgens
Suffridus Petrus, een 16e-eeuwse geleerde,
zouden verwijzen naar de Zeven Friese
Zeelanden.

Blauw-witte banen
De motieven van de blauwe en witte banen
en rode figuren zijn in de 13e eeuw al bekend,
voornamelijk in Scandinavië. De oudste
wapenschilden uit ongeveer 1190 tonen
velden met rode waterleliebladeren, harten
of rozen. Later in de 13e eeuw is er een
blauw vaandel met daarin waterleliebladeren
afgebeeld, van de fictieve Herwig van Sêlande
in het Duitse Gudrunlied.
Nog later in de 13e eeuw duiken er Franse
wapens van Le roy de frise (de koning van
Friesland) op met witte harten, munten
of waterleliebladeren en schuinbalken op
een blauw veld. Vanaf eind 14e eeuw is
er sprake van een echt rood hart, of rode
waterleliebladeren. Deze werden dan op de
witte schuinbalken geplaatst.

Bisto ek in grutske Fries?
Bestel dan jouw Friese vlag of wimpel eenvoudig op dvc.nl/friesland
Profiteer nu van 15% korting op Friese vlaggen en wimpels.

Kortingscode GRUTSK15

Actievoorwaarden: Geldig op de Friese vlag en Friese wimpel via DVC.nl voor bestellingen met een minimale orderwaarde van €10,- excl. btw.
Voeg de kortingscode GRUTSK15 toe in de winkelwagen. Niet geldig i.c.m. andere acties en prijsafspraken. Actieperiode: 24-08-2022 t/m 30-09-2022
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Dit is de geschiedenis
van de Admiraliteitsdagen

Dokkum aan zee

Hatsee! Welkom in het jaar 1597.
De Admiraliteit vestigt zich in Dokkum. De stad wordt flink verdedigd
tegen de invloeden vanaf de open
zee. Het is de tijd van piraterij en
grof geschut. Eb en vloed bepalen
het ritme van de dag in de stad.

1597

Ga je mee op reis in de tijd?
De stad vol

1645

Weg verbinding

2011

Bescheiden feest
De admiraliteit is terug in Dokkum,
met de Admiraliteitsdagen! Een
nieuw evenement in Dokkum, een
samensmelting van andere festiviteiten en een handjevol mensen
dat de koppen bij elkaar weet te
steken. Het begint als een bescheiden feestje in het Grootdiep.

Er valt zoveel regen dat het muziekprogramma later begint dan
de bedoeling was. Als het droog is
stroomt de stad zo vol met publiek
dat de toegang uit veiligheid voor
iedereen afgesloten wordt. Een
moment dat de organisatie nog
goed bij staat. Dokkum is één groot
maritiem festival.

De admiraliteit brengt
werkgelegenheid, bedrijvigheid
en faam. De vreugde blijkt echter
van korte duur: de verbinding met
zee slibt dicht. Dokkum verliest de
belangrijke toegang tot zee en de
admiraliteit verhuist in 1645
naar Harlingen.

2016

Tienduizenden mensen
Vuurwerk; lasershows; een uitgebreid gastendiner; een Kleindiep dat
bomvol ligt met historische schepen;
de Admiraliteitsdagen als onderdeel
van Culturele Hoofdstad 2016; tienduizenden mensen die naar Dokkum
trekken in het eerste weekend van
september; niemand kan nog om de
Admiraliteitsdagen heen.

2017

Impuls voor de regio

2012

Drie dagen feest

Drie dagen vol feest kondigt burgemeester Marga Waanders aan.
Mede dankzij sponsoren opent het
muziekprogramma opent met de
Night of the Praams, met Femmes
Vattaal, Iris Kroes en Candy Dulfer.
En de Marine is erbij vanwege haar
525 jarig bestaan. Dokkum ademt
admiraliteit!

De eerste sponsoren

Al in het tweede jaar willen ondernemingen zich graag verbinden
aan de Admiraliteitsdagen. Het
evenement valt dit jaar samen met
de binnenkomst van de oesteroogst. De pramen waarop gevaren
wordt, worden ’s avonds bezet
door wie een jaar later onze sponsoren worden.

De Admiraliteitsdagen zijn berekend op 100.000 bezoekers. Het
daadwerkelijke aantal is nauwelijks
vast te stellen met vier dagen lang
drukte in de stad. Het festival is
gaan gelden als een impuls voor de
stad en regio; toeristisch, economisch en maatschappelijk. Trots
overheerst bij de organisatie.

2018
Honderd keer zo groot

2019

Voor het eerst zijn er drie verschillende podia in de stad, om de drukte
te spreiden. Op de vernieuwde
Markt en in de Breedstraat is nu ook
een volwaardig muziekprogramma.
Honderd keer zo groot. Hónderd
keer zo groot zijn we geworden
sinds 2011, in zowel de begroting als
de bezoekersaantallen.

2013
Waar een wil is
2014

Grootdiep te klein

2015
Vier dagen feest
De Admiraliteitsdagen blijven
groeien; met de donderdagavond
erbij gaat het evenement van
drie naar vier dagen. Publiek kan
een rondvlucht in een helikopter
maken boven de stad. Landelijk
gerenommeerde artiesten betreden
het podium. Lokale muziekverenigingen zorgen voor veel sfeer door
de hele stad.

Na drie edities wordt het Grootdiep
in Dokkum te klein voor de Admiraliteitsdagen. Het feest verplaatst
zich naar het Kleindiep. Adje maakt
zijn entree als mascotte van het
evenement én Dokkum kleurt
blauw van de vlaggen. De mooiste
historische schepen die in Dokkum
aanleggen krijgen een gulden vaan.

We missen de saamhorigheid, de
samenwerking, het samenzijn in de
stad. Daarom is er een alternatief
voor feest in de stad gevonden: de
Weken van de Admiraal. Zes weken
lang kleinschalige feestjes, georganiseerd door samenwerkende
partijen uit Dokkum en omstreken.
Het zorgt voor veel gezelligheid!

Admiraliteitsdagen 2022:
Tot ziens op 1, 2, 3 en 4 september.

2020

2021

Stilte in de stad
Geen Admiraliteitsdagen; de wereld wordt overspoeld met corona.
Wél laten we de stad blauw kleuren
met veel verlichte gebouwen. Maar
waar het podium op de Zijl altijd
het magisch middelpunt van de
stad was in het eerste weekend van
september, is er nu niets.

2022

1 2 3 4 september 2022

WAGENBORG PASSAGIERSDIENSTEN
Wij wensen iedereen gezellige
Admiraliteitsdagen!

www.wpd.nl
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EEN FEESTJE BOUWEN
Geniet van de maritieme shows en
activiteiten rondom de Dokkumer
wateren. We wensen alle bezoekers,
sponsoren en vrijwilligers gezellige
Admiraliteitsdagen toe.

VERNIEUWEN GEEFT ENERGIE
BGDD.NL

