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Extra bagagekluisjes
  op Terschelling
In de veerterminal op Terschelling zijn de oude bagage-
kluisjes vervangen door nieuwe exemplaren en met vier 
stuks uitgebreid. Er zijn nu veertien kluisjes waarin passa-
giers hun bagage tijdelijk kunnen opbergen. De bagage-
kluisjes zijn maximaal 12 uur beschikbaar (inworp € 2). 
Om te voorkomen dat passagiers voor een dichte deur 
staan worden zij middels stickers op de kluisjes erop
geattendeerd rekening te houden met de openingstijden 
van de vertrekhal.

Smeerkees gezocht !
Onze nieuwe werken-bij-Doeksen-campagne al gespot? 
Ook voor dit zomerseizoen zijn we op zoek naar seizoen-
smedewerkers die de komende maanden hun 
beste beentje willen voorzetten voor onze passagiers. 

We zoeken mensen voor de algemene dienst, voor de 
bediening en voor in het buffet. Hoort, zegt het voort. 
Kijk op www.rederij-doeksen.nl/horeca-vacatures wat 
we bieden en vragen.  Neem snel contact met ons op!

Zomerdaltarieven:
flinke k� ting vo�  
u én uw gasten
Ook eilanders profi teren van het zomerdaltarief. Van 1 april 
t/m 31 oktober 2019 vaart u op onderstaande afvaarten 
met maar liefst 20% korting op personen, auto’s en fi etsen:

06.55 uur Vlieland – Harlingen
19.00 uur Harlingen – Vlieland 
07.00 uur Terschelling – Harlingen
19.55 uur Harlingen – Terschelling

Verhuurt u accommodaties op Terschelling of Vlieland? 
Attendeer uw gasten dan ook op de aantrekkelijke 
zomerdaltarieven. Meer informatie leest u op 
www.rederij-doeken.nl/daltarief.

  Zonnepanelen
Vlieland en
    Terschelling
Nadat in oktober de daken van de terminal in Harlingen waren 
voorzien van zonnepanelen, zijn er in januari en februari ook 
zonnepanelen op de terminals op Vlieland en Terschelling 
geplaatst. 

Van de in totaal 166 panelen op Vlieland verwachten we een 
jaaropbrengst van ca. 44.000 kWh. Dit is ongeveer 20-25% van 
het huidige jaarverbruik op Vlieland (kantoor, terminal, terrein, 
walstroom, etc.) Op Terschelling zullen de 173 geplaatste 
panelen ca. 47.000 kWh opbrengen, wat overeenkomt met 
ongeveer 18-20% van het jaarverbruik op die locatie.

De nieuwe schepen
Zwareladingschip Sun Rise is op vrijdag 8 maart met de beide Willems aan boord vertrokken
uit Vietnam en vaart momenteel op de Indische Oceaan. De reis zal in totaal ca. acht weken in 
beslag nemen en voert via Kaap de Goede Hoop.

Wie het leuk vindt om het zwareladingschip Sun Rise (IMO 9623219) te volgen, kan dit doen 
via diverse websites zoals www.vesselfi nder.com of www.marinetraffi c.com. 
Wij hopen op een voorspoedige reis!

   Zomer-
dienst-
regeling
    2019
Graag maken wij u erop 
attent dat de zomer-
dienstregeling ingaat 
per 1 april a.s. en loopt 
tot en met 31 oktober. 

Een volledig overzicht van 
alle afvaarten vindt u op 
www.rederij-doeksen.nl.

Whats� p
Korte vragen beantwoor-
den wij ook graag via 
WhatsApp. Ons nummer 
is 06 133 264 06. Let op: 
via WhatsApp kunt u 
niet boeken, wijzigen 
of annuleren.

Klantenpanels en
  Raden van Advies
vergaderen in a� il
In april komen de Klantenpanels en 
Raden van Advies op beide eilanden 
weer bijeen. Zijn er breed gedragen 
onderwerpen betreffend de service van 
Rederij Doeksen die u graag wilt aan-
kaarten? Meld het uw contactpersoon:

Klantenpanel Terschelling 
•  Monique de Boer

(SIL, VHP8, VBMZ, info@zeeenwind.nl)
•  Jort Haan (TOV, duinland@ziggo.nl)
•  Floor Lagerweij

(Buren Midsland, fl oor.lagerweij@ziggo.nl)
•  Erik van Rees

(LTO, avk15701@hotmail.com)
•  Berend Snijder

(Buren Oost, berendsnijder@gmail.com)

Raad van Advies Terschelling
•  Jort Haan (TOV, duinland@ziggo.nl)
•  Mirjam van der Meulen

(TCV, receptie@campingmast.nl) 
•  Berend Snijder

(bevolking, berendsnijder@gmail.com)
•  Jacob Spanjer

(Arriva, jacobspanjer1@ziggo.nl)

Doeksen � p
Even checken hoe laat de boot ook alweer 
gaat of snel een boeking maken, gaat
vanaf nu nóg gemakkelijker. Want onze 
Doeksen App is online!

Beschikbaar voor zowel iOS als Android. 
Download ‘m nu gratis in de App Store
of via Google Play.


