
De Admiraal
28 augustus t/m 3 oktober

De weken van

Zes feestelijke weekenden in 

Dokkum

Vestingstad van het Wad



“Hjir sit kriich”
Geen Admiraliteitsdagen. Vorig jaar al niet, ook dit jaar niet. Dorpsfeesten, stadsfeesten, 
evenementen, braderieën, culturele uitjes, het moest allemaal over gaan. Met de Weken van de 
Admiraal wordt de komende zes weken een inhaalslag gemaakt. Zes weekenden achter elkaar wordt 
er door en met verschillende partijen en organisaties feestelijkheden georganiseerd in Dokkum. 
Een kleine stap in de richting waar iedereen weer naar uit kijkt, zo ook onze burgemeester Johannes 
Kramer.

“Eén van de redenen dat ik gesolliciteerd heb als burgemeester voor Noardeast-Fryslân, zijn de 
Admiraliteitsdagen”, vertelt burgemeester Johannes Kramer. “Omdat daar een dynamiek achter zit 
waar je bij wilt horen. ‘Hjir sit kriich’, daar bedoel ik mee dat hier mensen zitten die wat willen met 
de regio en met het gebied”, legt hij uit. “Naast de Admiraliteitsdagen gebeurt dat op zoveel meer 
gebieden. Ik vind het mooi daar een bijdrage aan te leveren als burgemeester. Ik hoop dat we met de 
Weken van de Admiraal verder kunnen gaan met waar we 1,5 jaar geleden mee gestopt zijn. Feestjes 
als deze hebben we nodig, voor onszelf, voor de economische impact, maar ook om die ‘kriich’ erin 
te houden.”

‘Gezien worden, erbij horen, je welkom voelen, ook dat zijn kwaliteiten’
“De Weken van de Admiraal spelen een wezenlijke rol in het laten zien wat we in huis hebben. 
Andersom zijn gezien worden, erbij horen, je welkom voelen en toegankelijkheid ook kwaliteiten.
In die zes weken komt alles bij elkaar. We laten daarin de breedte van de stad en de regio zien. De 
Benelux Tour is een mooie start, de Wadopera valt midden in de Weken van de Admiraal. Ik vind die 
projecten zo prachtig.”

‘Regio overstijgend zou ik het willen noemen’
“Door dat hier naar de regio te trekken laat je zien dat we ook een 
regio zijn die dat kan, durft en doet. Regio overstijgend zou ik het 
willen noemen. Daar komt een publiek op af dat hier anders niet direct 
naartoe zou komen. Ik hoop dat iedereen die Dokkum en de regio voor 
het eerst bezoekt, dezelfde positieve verbazing heeft zoals ik dat had 
toen ik hier voor het eerst kwam. U bent dan ook van harte uitgenodigd 
hier te komen tijdens de Weken van de Admiraal. U hoeft alleen maar 
de stad binnen te wandelen, de rest gaat vanzelf.”

Johannes Kramer,
Burgemeester van Noardeast-Fryslân

De Weken van de Admiraal worden georganiseerd door Stichting Stadsfeesten, Stichting Dokkum Cultureel, Lentekriebels, 
Ondernemersvereniging Dokkum en de Admiraliteitsdagen. Grote dank alle medewerkers en vrijwilligers van deze partijen, en al onze 
sponsoren. Deze krant kwam tot stand dankzij NDC Mediagroep en de foto’s van Marit Anker, teksten Thea van der Schaaf, vormgeving 
Studio Byfrank.



Zes feestelijke weekenden in Dokkum

Arriva brengt Dokkum in heel Fryslân en heel Fryslân in Dokkum
Sinds kort rijdt een bijzonder exemplaar van een Arriva bus door onze provincie. Met grote letters wordt het ontdekken van de historische 
stad Dokkum gepromoot. Dokkum als vestingstad van het wad wordt met deze bus letterlijk door de hele provincie gebracht. Andersom 
zorgt Arriva voor het personenvervoer door de hele provincie, en daarmee naar Dokkum. De bus is de uitkomst van het partnership dat 
Arriva al een aantal jaren heeft met de Admiraliteitsdagen. Meer over de historie van Dokkum is te vinden op www.dokkum.nl

28/29 augustus
sporten, suppen, kanoën, klauterpark en kabelbaan op en aan het Oosterbolwerk 
historische schepen in de grachten | muziek door de straten en op het water

30 augustus
Benelux tour met finish in Dokkum

4/5 september
twirre streekmarkt op de Markt | zaterdag kunstmarkt en zondag brocantemarkt op de Grote 
Breedstraat | historische schepen in de grachten | muziek door de straten en op het water

11/12 september
foodtruckmarket op de Markt | zaterdag open monumentendag in de Bonifatiuskapel 
zaterdag finish SUP 11 stedentocht bij de Zijl | muziek door de straten en op het water

17/18/19 september
vrijdagavond, zaterdag en zondag muziek, theater en vertier door de straten en op het water

25 september
straattheater door de stad | oude ambachten en muziek

2/3 oktober
oogst- en foodtruckmarket op de Markt | muziek door de stad
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1)  Bonifatiuskapel en Processiepark, Bronlaan 12
2)  Oude Stadhuis, De Zijl 2
3)  Bolwerken rond de binnenstad met 2 molens
4)  Museum Dokkum, Admiraliteitshuis, Diepswal 27
5)  Stadsbrouwerij Bonifatius & Biermuseum, Diepswal 5
6)  Keerpunt Elfstedentocht, De Zijl en het Kleindiep
7)  De Markt, IJsfontein en Grote- cq St. Martinuskerk

 Iedere avond om 21.50 uur luiden hier de klokken en wordt de Markt theatraal aangelicht



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
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