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Handig: 
schoolkaart  
nu en online te 
verlengen
Voor het verlengen van je school-
kaart hoef je vanaf nu niet meer 
naar de servicebalie. Je regelt dit 
heel gemakkelijk online, tenminste, 
als je gebruik maakt van een auto-
matische machtiging. Verlengen 
voor het schooljaar 2021/2022 kan 
trouwens al vanaf nu, je hoeft dus 
niet meer tot 1 augustus te wach-
ten. Tip: vergeet niet vóór 1 oktober 
van het nieuwe studiejaar een  
ingevulde en ondertekende school-
verklaring in te leveren, dus zet 
hiervan alvast een melding in je  
telefoon!

Eilander-
pas aan-
vragen
Sinds februari is het op 
Terschelling en Vlieland 
mogelijk per e-mail  
een eilander pas aan te 
vragen met een unieke 
QR-code die door de  
gemeentes aan inwoners 
wordt verstrekt. 

Hierdoor is het niet  
nodig een origineel  
uittreksel in te leveren  
bij de aanvraag. 

Overigens blijft het op 
beide eilanden ook  
mogelijk om zonder  
QR-code (dus met  
origineel uittreksel)  
een eilander pas aan  
te vragen. Dit kan uit-
sluitend bij de balie.  

Ook verlengen kan  
uitsluitend bij de  
balie plaatsvinden.

Terras 
Grand Café Promenade
ruimer geopend

Vraag uw zomergasten 
nu te boeken

WhatsApp
Korte vragen beantwoorden wij ook  
graag via WhatsApp. Ons nummer  
is 06 133 264 06.  
 
Let op: via WhatsApp kunt u niet  
boeken, wijzigen of annuleren.

We zijn blij dat het terras van Grand Café Promenade in Harlingen weer wat ruimer open 
mag. Sinds 19 mei is het terras dagelijks geopend van 8.30 – 20.00 uur: we ver welkomen  
u graag voor ontbijt, koffie, lunch, borrel en diner. Alle bekende coronamaatregelen  
blijven gelden. Zo mogen er maximaal twee personen aan een tafel plaatsnemen op  
1,5 meter afstand, tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. 

Bent u accommodatieverstrekker? Vraag uw gasten die in juli en augustus komen 
dan of zij hun boottickets al hebben geboekt. Is dat niet het geval, dan raden wij 
hen aan dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat zij kunnen reizen op het tijdstip 
dat hen het beste uitkomt. 

Oprijdservice
Af en toe krijgen we verzoeken van eilanders om ook auto’s met aanhangers,  
motoren of vrachtwagens op te rijden. Dit is helaas niet mogelijk en wel om de 
volgende redenen:
•  Er zijn niet altijd bevoegde medewerkers aanwezig om de voertuigen op én af  

te rijden;
•  Rederij Doeksen is juridisch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mede-

werkers die onvoldoende bevoegd zijn met de betreffende voertuigen te rijden.
De oprijdservice is daarom alleen voor het oprijden van personenauto’s.  
Alle  overige motorvoertuigen of aanhangercombinaties moeten door de  
eilander bestuurder zelf aan en van boord worden gereden.

Werfzaken
Het ms Willem Barentsz gaat van 26 mei tot 3 juni naar de werf voor gepland 
 onderhoud. Hoofdboot in die periode is Willem de Vlamingh (conform dienst
regeling). De afvaarten die de Willem Barentsz zou uitvoeren, worden in die 
 periode overgenomen door het ms Friesland. 
De schade die is ontstaan tijdens de brand op 21 april j.l. op sneldienst 
 Koegelwieck is inmiddels hersteld en het schip is weer in de vaart genomen. 


