
Koninginnedag 2013 

Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft voor de bijzondere Koninginnedag van dit jaar een 
motto gekozen: Mijn droom voor ons land: inspiratie voor onze Koning. Het Comité wil 
daarmee alle inwoners van Nederland uitnodigen om van Koninginnedag niet alleen een 
groot feest te maken, maar ook een mooi vooruitzicht. Voor Nederland en ons koningshuis. 

Hoe bereik je dat? Volgens het bestuur van de Stichting Stadsfeesten Dokkum door de 
jaarlijkse activiteiten te combineren met een paar nieuwe elementen. Het programma biedt 
dan ook vertrouwde onderdelen, maar zeker ook verrassingen. 

Twee feesten in de tent op de Markt. Op Koninginnedag zelf zal Exposure een avondvullend 
programma neerzetten, zoals alleen Exposure dat kan. Nieuw is het Oranjebal op 29 april. 
Niet alleen muziek, maar ook een bingo-avond voor het goede doel! Lionsclub Dokkum 
Bonifatius zal deze avond in samenwerking met de Stichting Stadsfeesten geld inzamelen 
voor de Sionsberg. 
Extra aandacht voor de Aubade, dit jaar. We gaan met z’n allen alvast het Koninglied 
oefenen, dat ’s avonds massaal door heel Nederland zal klinken. Het Popkoor van Opus 3 en 
de korpsen zullen ons hierin begeleiden. 
Voor de ringrijderij is helaas geen plaats, vanwege werkzaamheden op de Oostersingel. 
Maar daarvoor in de plaats: groot spektakel voor de oudere jeugd, op het hoge deel van de 
Markt: tokkelen, abseilen en freerunning! Rond de tent en elders in de stad weer volop 
muziek en gezelligheid. 

De lampionoptocht voor de kinderen heeft dit jaar ook extra “cachet”. Onderweg gaan we 
de laatste hand leggen aan het planten van de Koningsboom op het Bolwerk. 

De vrijmarkt en het veteranenvoetbal ontbreken natuurlijk niet, net als het vuurwerk in de 
avond en het klaverjassen (dit jaar op vrijdag 3 mei) . Al met al een mooi programma, met 
aandacht voor het bijzondere karakter van de dag. De bestuursleden van de Stichting 
Stadsfeesten waren dan ook zeer vereerd, toen zij op 26 maart jl. uit handen van 
burgemeester Waanders de “Oranje Strik” met oorkonde in ontvangst mochten nemen, 
ingesteld door het Nationaal Comité Inhuldiging voor de meest bijzondere initiatieven voor 
Koninginnedag 2013! 

Kortom: we hebben geprobeerd een mooi programma samen te stellen, met voor elk wat 
wils. En: u hoeft niets te missen van de gebeurtenissen in Amsterdam, want op grote 
schermen in de feesttent is alles te volgen! 

Een fijne dag toegewenst! 

Het bestuur van Stichting Stadsfeesten Dokkum 
 
www.stadsfeestendokkum.nl 
Volg ons op Twitter: @st_stadsfeesten of op Facebook: 
www.facebook.com/StichtingStadsfeestenDokkum. 
Het programma is onder voorbehoud. Op de website van Stichting Stadsfeesten (www.stadsfeestendokkum.nl) 
zullen eventuele wijzigingen getoond worden.



Maandag 29 april 2013  

19:30 - 22:30 uur Goede Doelen Actie van de Lions in de feesttent op de Markt 
Om 19:30 start in de feesttent op de Markt een grootse bingo-avond, georganiseerd door 
Lionsclub Dokkum Bonifatius. De opbrengst van deze bingo, met aansprekende prijzen, gaat 
naar de Sionsberg. Ons ziekenhuis heeft een schilderbeurt nodig. Personeel en vrijwilligers 
nemen de kwast zelf ter hand, maar hebben dan natuurlijk wel kwasten en verf nodig. Een 
bijdrage daarin wordt ingezameld met de toegangsprijs voor de bingo-avond. 
Toegang en deelnamekosten: € 15,=. Daarin begrepen is meteen de muziekshow van Prime 
Suspect later op de avond. 
Iedereen is welkom! 

22:30 uur: ORANJE BAL in de feesttent op de Markt: 

Prime Suspect 
De in 1993 opgerichte band "Prime Suspect" bestaat uit 6 muzikale personen en speelt een 
repertoire wat in de loop der jaren zeer breed is geworden. Om up to date te blijven met de 
nieuwste ontwikkelingen op Top 100 gebied wordt deze regelmatig bijgewerkt.  
Hierdoor past de band zich uitstekend aan bij het publiek. Het repertoire bestaat uit 
nummers van Jan Smit tot Iron Maiden en van Anouk naar Tina Turner   
Geniet van een wervelende avond, met bekende en nog bekendere nummers die door Prime 
Suspect met veel enthousiasme worden vertolkt door elk nummer nét dat beetje extra 
power te geven.  
Entree:  Voorverkoop: € 6,= 
  Voorverkoop vanaf 19 april bij HCR de Posthoorn, HCR van der Meer & Eric's 
  Café 
  Aan de deur: € 8,=  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dinsdag 30 april 2013 
 
9:30 uur: Ballonnenwedstrijd 
Alle kinderen zijn gek op ballonnen. Je kunt ze laten knappen, maar met helium is het nog 
leuker om ze ver weg te laten vliegen. Circa 500 ballonnen zullen ook dit jaar weer 
vrijgelaten worden om de feestelijkheden van deze laatste Koninginnedag te onderstrepen. 
Daarnaast hopen de kinderen natuurlijk dat de ballonnen een (hopelijk) lange avontuurlijke 
reis gaan maken. 
Aan het oplaten van de ballonnen is weer een wedstrijd gekoppeld. Zoals ieder jaar worden 
de ballonnen vanaf 9.30 uur uitgedeeld op de Zijl. Vergeet u niet het kaartje in te vullen, 
want voor diegene wiens ballon het verste komt, ligt er een leuk prijsje klaar.  
 
10:00 uur: Aubade 
De aubade is traditiegetrouw de aftrap voor Koninginnedag. In het bijzijn van de met lintjes 
gehuldigde eregasten zullen we om 10:00 uur van start gaan op de Zijl.  
Chr. Muziek Vereniging Oranje, het North Frisian Percussion Corps, de Stedelijke Harmonie 
en het Popkoor van Opus3 verzorgen de begeleiding bij het zingen van de liederen.  
Extra bij deze aubade is dat we gezorgd hebben voor videoschermen waarop de abdicatie 
van Koningin Beatrix live gevolgd kan worden. Bovendien gaan wel met z'n allen het 
Koningslied zingen. 
 
10:15 uur: Ballonnen loslaten 
 
11:00 uur: Optreden Korpsen bejaardencentra 
Na de aubade zal Muziekvereniging Oranje zich richting het verpleeghuis in Dokkum begeven 
om daar de bewoners te trakteren op een fraai concert. Dit zal om circa 11:00 uur 
aanvangen. Rond diezelfde tijd zal de Stedelijke Harmonie de bewoners van Dongeraheem 
verblijden met een mooi concert.  
 
10:45 uur: Koffieconcert in Hotel Café Van der Meer met: 
 

Auke & Ellen 
 
Het duo Auke & Ellen is in Friesland vooral bekend geworden toen ze nog optraden met orkest De 
Sellinas en een landelijke hit scoorden met het nummer “Op de trekker weer noar huus.” 
Inmiddels hebben Auke & Ellen een album (Kom maar in mijn armen) en een aantal singles (o.a. 
Ik ben een truckchauffeur en Smoorverliefd) opgenomen en zijn ze een veelgevraagde act voor de 
meest uiteenlopende gelegenheden. 
Auke zingt met zijn Nederlandstalige repertoire de sterren van de hemel. Hij is een echte entertainer 
die met zijn vrolijke babbel altijd een gezellige slinger aan ieder feestje geeft. 
Ellen kan zich uitstekend vinden in het rustige èn stevigere Engelstalige werk maar zingt ook 
Nederlandstalig en houdt zich achter de schermen bezig met het schrijven van liedjes. 
Maar hoewel de naam Auke & Ellen anders doet vermoeden komt dit vrolijke duo altijd met nog 
een derde persoon: DJ Johnny zorgt ieder optreden weer voor een geweldig geluid èn opzwepende 
muziek tijdens de pauzes. 
 



 
10:45 uur: Kinderprogramma in Hotel Café Van der Meer met: 
 

Voorstelling Propkop & Clown Bogus 
 
De verstrooide Propkop is de rechterhand van Clowntje Bogus in een interactieve 
voorstelling nemen ze de kinderen mee in een wereld van magie en Einstein. 

14:30 - 17:00 uur: Optreden Release op De Zijl 
Majorette- en Twirlvereniging "Release" is een jonge, maar snel groeiende en hele actieve 
vereniging uit Dokkum. De vereniging is opgericht op 30 oktober 2009, en is nu al de 
grootste majorettevereniging van Dokkum! Verschillende leden zijn op het Nederlands 
Kampioenschap te bewonderen.De vereniging bestaat momenteel uit 5 groepen, welke zijn 
verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Op Koninginnedag krijgt u een spetterende 
show te zien. Het wordt een show met veel afwisseling in muziek en dans. 
We hopen weer op veel publiek! 

10:30 – 16:00 uur: Vrijmarkt in de binnenstad 
Wat is een Koninginnedag zonder vrijmarkt? 
 

 
 
Combineer de voorjaarsschoonmaak en –opruiming met het verdienen van een extra 
zakcentje! Grijp de kans om je spullen aan de man te brengen op de alsmaar groeiende 
vrijmarkt in de binnenstad van Dokkum. Ook dit jaar wordt er weer grote drukte verwacht. 
Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent om een goede plek te bemachtigen. Op de Grote en 
Kleine Breedstraat, Boterstraat, Hoogstraat, Waagstraat en de Diepswal van Mikaza tot en 
met Zensa kan de jeugd zijn spulletjes weer aan de man brengen en muzikaal talent tonen. 
Niets is te gek en alles mag, maar houd je wel aan een paar spelregels:  
Houd de toegang tot de winkels en de Markt (hoge en lage deel!!) vrij en laat je plek na 
afloop schoon en opgeruimd achter.  
 



12:00 – 18:00 uur: terras met optreden van Orange Creek (14:30 - 17:00 uur) bij de tent op 
De Markt 
Als de weergoden ons weer goedgezind zijn, belooft het op De Markt weer een gezellige 
drukte te worden, met vertier voor jong en oud. 
In de feesttent op de Markt zullen vanaf 12:00 videoschermen opgesteld staan om de 
inhuldiging van onze kroonprins live te kunnen volgen. 
Voor de kids zijn er de nodige speelattributen en “heit en mem” kunnen toezicht houden 
onder het genot van een hapje en een drankje en muzikale ondersteuning van: 
 

Orange Creek  
 
Een band voortgevloeid uit een jarenlange samenwerking tussen Gerben van der Heide en 
Rudy van der Veen die als gitaarduo “Orange” bekend waren. Nu aangevuld met bas en 
drums kunnen ze zorgen voor een uitgebreider geluid. Nog steeds staat de harmonieuze 
samenzang en het akoestische gitaargeluid centraal bij “Orange Creek” en aangevuld met 
mondharmonica en mandoline kenmerkt dit grotendeels de stijl. 
Een stijl die zich niet in naam laat vangen maar wat een oorsprong vindt in folk, country en 
pop en wat hoofdzakelijk afkomstig is uit de jaren ’60 en ’70. Denk aan Everly Brothers, 
Simon & Garfunkel, Beatles en The Cats om maar een paar te noemen. Dat wil niet zeggen 
dat de groep hedendaagse liedjes schuwt, want hedendaagse artiesten als Milow, Jack 
Johnson en Jason Mraz passeren ook de revue. 
 
14:30 - 17:30 uur: schminkster Tineke in de feesttent op de Markt 
Welk kind droomt er niet van om eens keer als een echte glitterprinses, een mooie vlinder, 
tijger, piraat of als oosterse dame door het leven te gaan. Welke ouder geniet niet als de 
kinderen hun fantasie een klein beetje werkelijkheid kunnen laten worden. 
Tineke Tingen laat deze dromen en fantasieën uitkomen! 
 
14:30 - 17:30 uur: Ballonnenclown en suikerspinnen bij de feesttent op de Markt 

14:30 - 17:30 uur: Abseilen en tokkelen op het hoge gedeelte van de Markt 
Vanaf 14:30 uur zullen er demonstraties abseilen en tokkelen worden 
gegeven. 
Het abseilen zal langs de muur van de Grote Kerk op de Markt plaatsvinden. 

Het tokkelen zal via een kabel die aan een kraan vastzit, schuin naar beneden, 
gebeuren. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan hier aan deelnemen, en het  is natuurlijk gratis! 
Deelname is voor eigen risico 
Het abseilen en tokkelen wordt onder leiding van drie instructeurs 
gedaan.  Mensen die dit  nog nooit gedaan hebben krijgen nu de kans om 
kennis te maken met dit spektakel! 
 
14:30 - 17:30 uur: Free Running 
Wat is freerunning? 
Leren bewegen in je omgeving, door middel van rennen, springen, klimmen, klauteren, 



rollen en veel meer. 
De demonstratie wordt gegeven op het hoge gedeelte van de Markt door turn- en gymsport 
Dokkum (www.turnengymsportdokkum.nl) 

 
 
16:00 uur: kinderdisco in de feesttent op de markt met DJ Alex 
Ook dit jaar is er voor de jongere en oudere jeugd weer een kinderdisco in de feesttent, 
waar vele tophits en knallers van o.a. K3, Ralf, Kabouter Plop en vele anderen voorbij zullen 
komen. 

14:30 – 17:30 uur: Livemuziek op de Grote Breedstraat met:  

C’est La Vie 
Allround duo C'est La Vie heeft een breed repertoire. 
Niet alleen de Hollandse hits van nu maar ook de pop, disco en rocknummers uit de jaren 70, 
80 en 90 komen voorbij! 
Ook is er een geweldige act van de Bee-Gees waarin al hun grote hits worden gebracht! 
 
15:00 uur: stadsderby V.V. Dokkum – C.S.V. Be Quick in het Harddraverspark 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang, de verwachtingen wederom hooggespannen. 
De voetbalvrouwen maken zich vast weer zorgen of hun “mannetje” wel genoeg 
speelminuten krijgt en of hij ongeschonden het strijdveld kan verlaten. 
Gezien het spelbeeld van de laatste jaren, mogen we ook nu weer een open wedstrijd 
verwachten, waarbij beide ploegen vol voor de winst gaan spelen.  
Dus mensen, kom naar het Harddraverspark om deze oeroude derby te aanschouwen!! 
 
16:15 uur: optreden van showband Domuko en het North Frisian Percussion Corps in het 
Harddraverspark 
We hopen net als vorig jaar weer op veel publiek dat komt genieten van de optredens.  
U bent van harte uitgenodigd!!!!!!  
 
17:00 uur: prijsuitreiking in Café van der Meer 
De activiteiten in het Harddraverspark worden traditiegetrouw afgesloten in Hotel Café Van 
der Meer, alwaar de voetballers worden gehuldigd voor hun prestaties. 
De muzikale omlijsting is in handen van: 



Zanger Alex  

Al enkele jaren is Alex tijdens de prijsuitreiking in Cafe van der Meer een onmisbaar item op 
deze middag. Met lekkere vlotte meezingers van onder andere Andre Hazes, Jan Smit, Henk 
Wijngaard, Jannes, Lucas en Gea, Arne Jansen, Drukwerk, weet Alex als geen ander met veel 
interactie op het publiek in te spelen. 
 
19:30 uur: Samen het nieuwe Koningslied zingen in de feesttent op de Markt 
Op Koninginnedag zal om 19:30 uur in heel Nederland het Koningslied klinken. Wij gaan dat 
doen in/rond de feesttent op de Markt. Het nationale programma is op een scherm te 
volgen. Het Koningslied is een initiatief van het Nationaal Comité Inhuldiging. Iedereen kan 
een bijdrage leveren aan de tekst van het lied, die kort voor de inhuldiging bekend zal 
worden gemaakt via www.mijndroomvooronsland.nl en www.koninklijkhuis.nl. 
 
21:00 uur: Lampionnenoptocht (20:30 uur verzamelen) 
Om 21.00 uur gaan we vanaf de tent op de Markt beginnen met de lampionnenoptocht. Met 
zelfgemaakte of gekochte lampionnen gaan we in een lange stoet door het al donker 
wordende oude centrum van Dokkum.  
Voor de kinderen die geen lampion hebben maar toch graag mee willen doen zijn er vanaf 
20.30 uur lampionnen te koop met lichtje. Voor € 2,= zijn ze te verkrijgen bij het startpunt.  
 
Onderweg gaan we nog iets bijzonders doen: een Koningsboom planten! Dat gebeurde 
vroeger ook, wanneer we een nieuwe koning(in) kregen, en dus gaan we er nu ook een 
feestje van maken!. 
De route gaat langs het bastion op het Noorder-/Oosterbolwerk. Daar gaan we de laatste 
schep grond verplaatsen en de boom water geven. De burgemeester en de 
kinderburgemeester zijn aanwezig bij deze bijzondere gebeurtenis en de Dongeradichter zal 
een gedicht voordragen. 
 
Wanneer we terug zijn bij de feesttent op de Markt krijgt iedereen nog een leuke, lekkere 
traktatie mee van Nanne Van der Schaaf van Albert Hein.  
 
22:00 uur: Vuurwerk vanaf Baantjebolwerk m.m.v. Progress vanaf de Molen 
Voor en na het traditionele vuurwerk is op de omloop van molen “Zeldenrust” een optreden 
van de(grotendeels) Dokkumer band Progress. Vorig jaar zorgde deze band er op 
Koninginnedag voor dat de Markt  ’s middags werd ondergedompeld in een gezellige, 
festivalachtige sfeer. ’s Avonds, na het vuurwerk, bezorgde Progress het massaal 
toegestroomde publiek een daverende verrassing met een onaangekondigd ‘micro-concert’: 
op een balkon met uitzicht op het Parksterbolwerk werd live de aanstekelijke eigen hit 
“Doutzen Blues” gespeeld. Dit jaar stijgt de band dus letterlijk naar grote hoogte… 
Het repertoire van Progress laat zich het best omschrijven als “Classic Rock”: een brede mix 
van rustige ballads tot stevige, dansbare rock. Nummers van 1960 tot nu, bekend en minder 
bekend, maar altijd herkenbaar en toegankelijk. Vooral Engelstalig met hier en daar een 
prachtig in het Fries vertaald nummer. En naast de “Doutzen Blues” inmiddels ook een paar 
nieuwe eigen nummers. 



Komt dat zien en horen! 

 
 
Vanaf 22:30 uur: feestavond in de feesttent op de Markt met 

Exposure 
EXPOSURE is de Feestband van Friesland ! Deze zeskoppige band maakt al jarenlang 
Nederland onveilig op een positieve manier, zet elke zaal op zijn kop en maakt feesten waar 
nog lang over gesproken word. Het kan altijd weer gekker… 
Dit gebeurt met een zeer uiteenlopend repertoire aangevuld met spetterende maar vooral 
originele acts. 
Nummers uit de jaren 60 tot hedendaagse tophits ontbreken niet binnen hun repertoire 
waarbij ook nummers van eigen bodem langs komen. Met veel verkleedpartijen , humor en 
interactie heeft EXPOSURE de afgelopen jaren aangetoond alles aan te kunnen. 
Zo komen er acts voorbij als ” Film & Musical”, “het Vaute Uur”, de Elvis-act, het interactieve 
“Muzikale Draaiend Rad”, Top40-medley en “the Moofff medley” en nog veel meer 
verrassende show elementen.  
Entree:  Voorverkoop: € 6,= 
  Voorverkoop vanaf 19 april bij HCR de Posthoorn, HCR van der Meer & Eric's 
  Café 
  Aan de deur: € 8,= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 mei: Bevrijdingsdag Klaverjassen 
 
19:30 uur: klaverjassen in Café Van der Meer 
De prijzen zijn legendarisch. De strijd is fanatiek. De gezelligheid als vanouds… 
 

26 april t/m 4 mei: Kermis Hellingpad  
 
Geen feest zonder kermis!  
Het rondreizende vermaak strijkt neer in Dokkum op 26 april. De laatste dag is 4 mei t/m 
18:00 uur. Het belooft weer een gevarieerde kermis te worden, met voor een ieder, jong en 
oud, wat wils! Beide vrijdagen zijn Eurodagen! 
 

4 mei: Herdenking Dokkum 
 
Op zaterdag 4 mei vindt in Dokkum de jaarlijkse dodenherdenking plaats. 
We denken dan aan hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog. 
Hun namen staan vermeld op het monument aan de Noorderdwinger. Maar ook staan daar 
“17 anderen” zonder naam genoemd. 
De namen van de tot nu toe onbekende Dokkumers vormen de rode draad in de 
herdenkingsbijeenkomst dit jaar. We zullen enkelen van hen een “gezicht” geven door iets 
meer van hen te vertellen dan alleen hun naam. 
 
De herdenking begint om zeven uur ‘s avonds met een moment van bezinning in de 
Bonifatiuskapel. 
Daarna wordt de Stille Tocht gelopen via het oorlogsmonument aan de Woudweg naar het 
monument op de Noorderdwinger. Bij beide monumenten worden kransen gelegd. Op de 
Noorderdwinger zal om acht uur, na twee minuten stilte, het Wilhelmus klinken en de vlag 
worden gehesen. 
 
Aansluitend, om ongeveer 20.15 uur, wordt in de Grote Kerk op de Markt het programma 
“bewogen beweging” uitgevoerd. Een collage van teksten, muziek en dans van ongeveer 
45 minuten. In de kerk zijn voor de deelnemers aan de Stille Tocht plaatsen gereserveerd. 
De toegang is vrij. 
Het geheel staat onder leiding van Sjoek Nutma. 
 

5 mei: Bevrijdingsdag Dokkum 
 
Dokkum, ‘Van bezetting tot bevrijding’ 
Op zondag 5 mei viert Dokkum de bevrijding in stijl. Er is een mooi muzikaal programma in 
de ’40-’45 sfeer, er is een  speciale tentoonstelling in het Admiraliteitshuis en we ontvangen 
Keep Them Rolling. Een grote delegatie van deze vereniging komt met zwaar materieel dat 
nog nooit eerder in Friesland te zien is geweest. Nieuw dit jaar is de zondagsopenstelling van 
diverse winkels en terrassen. Loopgroep Hugo Veenker brengt het bevrijdingsvuur binnen 
dat is ontstoken aan de vlam in  Wageningen. Zij ‘lopen’ het vuur deze dag vanaf 
Leeuwarden naar  Dokkum.  
Dokkum staat op 5 mei in het teken van de bevrijding toen en onze vrijheid nu.  



 
11.00 - 14.30 uur: Big Band Leeuwarden 73 met Elly May (de Friese lady of jazz), Carin 
Seegers en Gea Verhaag op de Grote Breedstaat 
 
  
12.00 uur: Binnenkomst Keep Them Rolling (ca. 30 authentieke legervoertuigen). 
Op de Grote Breedstraat. Vertrek KTR: 13.15 uur 
 
13.00 - 17.00 uur: Tentoonstelling Admiraliteitshuis ‘Van bezetting tot bevrijding’ 
M.m.v. de 94-jarige heer B. Metz en zijn elektrische spinmachine (een bijzonder 
oorlogsverhaal) 
 
Flyers met het hoe, wat en waar op 5 mei liggen t.z.t. bij de ondernemers van Dokkum. 
Organisatie van de activiteiten op 5 mei:  Nienke Nieuwhuis 
Voor een laatste up-date:  www.dokkum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 APRIL 2013 
19:30 - 22:30 uur Super Bingo avond t.b.v. de Sionsberg in de feesttent op de Markt 
22:30 - 02:00 uur Oranje Bal m.m.v. 'Prime Suspect' in de feesttent op de Markt 
  
KONINGINNEDAG 30 APRIL 2013 
9:30 uur  Ballonnen uitdelen  
10:00 uur  Aubade (met videoschermen om abdicatie live te volgen) 
10:15 uur  Ballonnen loslaten  
10:45 uur  Koffieconcert bij Hotel Café Van der Meer met 'Auke en Ellen' 
11:00 - 11:45 uur Kinderprogramma bovenzaal Café Van der Meer  
11:00 uur  Optreden korpsen zorgcentra  
10:30 - 16:00 uur  Vrijmarkt in de binnenstad  
12:00 - 18:00 uur  Terras met 'Orange Creek' (van 14:30 tot 17:30) en springkussen op De 
   Markt (met videoschermen in de feesttent om de inhuldiging live te 
   volgen) 
14:30 - 17:30 uur Schminkster Tineke voor de kids in de feesttent op de Markt 
14:30 - 17:30 uur Ballonnenclown Bogus en suikerspinnen in de feesttent op de Markt 
14:30 - 17:00 uur  Optreden van 'Release' op de Zijl  
14:30 - 17:30 uur Optreden van 'C'est la vie' op de Grote Breedstraat                                         
15:00 uur  Veteranenvoetbal hoofdveld VV Dokkum  
15:30 - 17:00 uur Optreden van Domuko en the North Frisian Percussion Corps in het 
   Harddraverspark 
14:30 - 17:30 uur Abseilen en tokkelen op het hoge gedeelte van de Markt 
14:30 - 17:30 uur Demonstratie Free Running op het hoge gedeelte van de Markt 
16:00 uur   Kinderdisco bij de tent met DJ Alex 
17:00 uur  Prijsuitreiking voetbal Café Van der Meer met 'zanger Alex' 
19:30 uur  Samen het nieuwe Koningslied zingen in de feesttent op de Markt 
21:00 uur  Lampionnenoptocht (20:30 verzamelen in de feesttent op de Markt) 
22:00 uur   Vuurwerk vanaf Baantjebolwerk m.m.v. 'Progress' vanaf de 
'Zeldenrust' 
22:30 - 02:00 uur Feest in de tent op de Markt met 'Exposure' 
 
3 MEI 2013 
19.30 uur  Klaverjassen in Hotel Café Van der Meer 
 
HERDENKING 4 MEI 2013 
19.00 uur  Samenkomst in de Kapel, moment van bezinning 
19.15 uur  Start Stille Tocht naar oorlogsmonument op de Woudweg, daarna naar 
   de Noorderdwinger 
20.00 uur  Twee minuten stilte, Wilhelmus 
20.15 uur  Grote Kerk: “bewogen beweging”, collage van tekst, muziek en dans 
 
BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 2013 
11:00 - 14:30  Big Band Leeuwarden 73 op de Grote Breedstraat 
12:00 - 13:15  Keep them Rolling, authentieke legervoertuigen op de Grote  
   Breedstraat 
13:00 - 17:00  Tentoonstelling 'Van bezetting tot bevrijding' in het Admiraliteitshuis 
 



WILHELMUS  
 
WILHELMUS VAN NASSOUWE 
BEN IK VAN DUITSEN BLOED. 
DEN VADERLAND GETROUWE 
BLIJF IK TOT IN DEN DOOD; 
EEN PRINSE VAN ORANJE 
BEN IK VRIJ ONVERVEERD, 
DEN KONING VAN HISPANJE 
HEB IK ALTIJD GEËERD. 
 
MIJN SCHILD ENDE BETROUWEN 
ZIJT GIJ, O GOD MIJN HEER. 
OP U ZO WIL IK BOUWEN, 
VERLAAT MIJ NIMMER MEER! 
DAT IK TOCH VROOM MAG BLIJVEN,  
UW DIENAAR T’ALLER STOND 
DE TIRANNIE VERDRIJVEN, 
DIE MIJ MIJN HART DOORWONDT. 
 
 
FRYSK FOLKSLIET 
 
FRYSK BLOED TSJOCH OP! 
WOL NO RIS BRÛS’ EN SIEDE, 
EN BÛNZJE TROCH ÛS IEREN OM! 
FLEAN OP!  WY SJONG’ IT 
BÊSTE LÂN FAN D’ IERDE 
IT FRYSKE LÂN FOL EAR’ EN ROM 
KLINK DAN EN DAVERJE FIER YN IT RÛN 
DYN ÂLDE EARE, O FRYSKE GRÛN 
KLINK DAN EN DAVERJE FIER YN IT RÛN 
DYN ÂLDE EARE O FRYSKE GRÛN 
 
KONINGSLIED... 
 
 


	Koninginnedag 2013
	Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft voor de bijzondere Koninginnedag van dit jaar een motto gekozen: Mijn droom voor ons land: inspiratie voor onze Koning. Het Comité wil daarmee alle inwoners van Nederland uitnodigen om van Koninginnedag niet alle...
	Hoe bereik je dat? Volgens het bestuur van de Stichting Stadsfeesten Dokkum door de jaarlijkse activiteiten te combineren met een paar nieuwe elementen. Het programma biedt dan ook vertrouwde onderdelen, maar zeker ook verrassingen.
	Twee feesten in de tent op de Markt. Op Koninginnedag zelf zal Exposure een avondvullend programma neerzetten, zoals alleen Exposure dat kan. Nieuw is het Oranjebal op 29 april. Niet alleen muziek, maar ook een bingo-avond voor het goede doel! Lionscl...
	De lampionoptocht voor de kinderen heeft dit jaar ook extra “cachet”. Onderweg gaan we de laatste hand leggen aan het planten van de Koningsboom op het Bolwerk.
	De vrijmarkt en het veteranenvoetbal ontbreken natuurlijk niet, net als het vuurwerk in de avond en het klaverjassen (dit jaar op vrijdag 3 mei) . Al met al een mooi programma, met aandacht voor het bijzondere karakter van de dag. De bestuursleden van...
	Kortom: we hebben geprobeerd een mooi programma samen te stellen, met voor elk wat wils. En: u hoeft niets te missen van de gebeurtenissen in Amsterdam, want op grote schermen in de feesttent is alles te volgen!
	Een fijne dag toegewenst!
	Het bestuur van Stichting Stadsfeesten Dokkum  www.stadsfeestendokkum.nl Volg ons op Twitter: @st_stadsfeesten of op Facebook: www.facebook.com/StichtingStadsfeestenDokkum. Het programma is onder voorbehoud. Op de website van Stichting Stadsfeesten (w...
	19:30 - 22:30 uur Goede Doelen Actie van de Lions in de feesttent op de Markt Om 19:30 start in de feesttent op de Markt een grootse bingo-avond, georganiseerd door Lionsclub Dokkum Bonifatius. De opbrengst van deze bingo, met aansprekende prijzen, ga...
	22:30 uur: ORANJE BAL in de feesttent op de Markt:
	Prime Suspect
	14:30 - 17:00 uur: Optreden Release op De Zijl Majorette- en Twirlvereniging "Release" is een jonge, maar snel groeiende en hele actieve vereniging uit Dokkum. De vereniging is opgericht op 30 oktober 2009, en is nu al de grootste majorettevereniging ...
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