
Drijfveren #06
juni
2021

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888

www.rederij-doeksen.nl

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. 

Vraag je de schoolkaart voor het 
eerst aan, moet je nog wel even 
langs de balie. 

Tip: vergeet niet vóór 1 oktober van 
het nieuwe studiejaar een ingevulde 
en ondertekende schoolverklaring 
in te leveren, dus zet hiervan alvast 
een melding in je telefoon!

Groeps-
boekingen: 
goed 
verzorgd!
Groepsboekingen (van-
af 15 personen) kunt 
u heel gemakkelijk ma-
ken via coördinator 
groepen Aafke Douwes.  
 
Zij is bereikbaar via 
groepen@rederij-doek-
sen.nl en tel. 088 – 9000 
888 en kan u vrijblijvend 
adviseren over passen-
de horeca-arrangemen-
ten en de beschikbare 
faciliteiten.  
 
Meer informatie leest u 
op www.rederij-doek-
sen.nl/groepen.  
Hier kunt u ook de 
Groepenmap 2021 
downloaden (PDF).

Voorkeurseiland 
instellen:  
zo doet u dat
Vindt u het prettig dat tijdens het boeken 
direct uw voorkeurstraject in beeld  
verschijnt (bijvoorbeeld Terschelling – 
Harlingen of Vlieland – Harlingen)?  
Stel dit dan in, in uw account. 

Dit gaat zo:
•  Log in op uw account via  

www.rederij-doeksen.nl;
•  Kies voor “Mijn accountgegevens”;
•  Klik op het potloodje naast  

“Mijn voorkeuren”;
•  Bij “Mijn voorkeursroute” kunt u  

aangeven welke route uw voorkeurs-
route is.

Voortaan zal dit traject bovenaan  
verschijnen wanneer u online een  
overtocht boekt.

Uw bedrijf  
  wordt gezien 
op Doeksen tv
Jaarlijks maken ruim  
785.000 passagiers gebruik  
van onze schepen. 

Via de ruim 85 full HD beeld-
schermen op negen locaties (aan 
boord en aan de wal) lezen onze 
reizigers nieuws, reisformatie en 
activiteiten op de eilanden.  
Uw bedrijfsadvertentie kan hier 
tussen staan! Interessant?  
Ga voor meer informatie naar 
www.rederij-doeksen.nl/zakelijk/
adverteren of neem contact op 
met Carina van der Schaaf via  
c.vanderschaaf@rederij-doeksen.nl. 
Zij vertelt u graag meer over de 
mogelijkheden. 

Staatssecretaris  
                 op bezoek

Statiegeld tegen plastic soep

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.

Om het gebruik van plastic flessen terug te dringen, wordt vanaf 1 juli op alle 
plastic petflessen statiegeld geheven. TSM Horeca verkoopt vanaf die datum al-
leen nog mineraalwater in plastic petflesjes, omdat flesjes water vaak gekocht 
worden om mee te nemen op het eiland. Alle overige dranken zijn vanaf 1 juli uit-
sluitend in glazen flesjes verkrijgbaar. Om gasten erop te attenderen dat de pet-
flesjes gerecycled moeten worden, komen er vijf inzamelbakken. 

Het statiegeld van de flesjes die hierin worden verzameld, doneren we aan de 
Plastic Soup Foundation. Deze stichting maakt zich sterk voor het terugdringen 
van gebruik van en milieuvervuiling door plastic. Want, zo schrijft de stichting: 
als er nu geen actie wordt ondernomen, zal de productie van plastic de komende 
10 jaar met 40% toenemen, met als gevolg dat er in 2050 qua gewicht meer plas-
tic in zee zal zijn dan vis. Graag steunen wij hun werk. 
Meer lezen? Kijk op www.plasticsoupfoundation.org.

Zelfscankassa’s
In veel supermarkten kom je ze tegen: de zelfscankassa’s. 
Na een succesvolle proef gaan we vanaf 1 juli a.s. van start 
met zelfscankassa’s op alle autoveerboten. Passagiers 
kunnen dan ook bij een zelfbedieningskassa afrekenen.

Tijdens dit bezoek maakte ze 
nader kennis met de groene 
aspecten van onze twee nieu-
we veerboten, Liquefied Natu-
ral Gas (LNG) en de transitie 
naar bio-LNG. Het ministerie 
is onze concessieverlener en 

is blij met de stap die de Re-
derij heeft gemaakt en met 
het feit dat ook de transitie 
naar varen op bio-LNG nu 
echt op de agenda staat.
Tijdens de bijeenkomst, waar-
bij o.a. ook de burgemeesters 
van Harlingen, Vlieland en 
Terschelling aanwezig waren, 
werden presentaties gegeven 
over de groene aspecten van 
de nieuwe schepen, de stand 
van zaken voor wat betreft 
LNG (Nationaal LNG Platform) 
en de transitie naar bio-LNG 

(Sustainable Fuel Plant B.V.).

Mevrouw Van Veldhoven komt 
graag op de eilanden en 
noemde de komst van de 
nieuwe schepen een mooie 
ontwikkeling: “Deze catama-
rans zijn milieuvriendelijker 
dan de schepen op diesel.  
 
In een kwetsbaar gebied zoals 
de Waddenzee is het belang-
rijk dat we kijken hoe we 
transport kunnen verduurza-
men.”
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Demissionair-staatssecretaris mevrouw Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat bracht op maandag 14 juni een werkbezoek aan ons bedrijf. 


