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   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.

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!

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 Vlieland
•  Harry Bakker 

(VVST, harryjanbakker@gmail.com)
•  Harrie van Barneveld

(VHNV, klankbordgroep@vlie.nl)
•  Annie Beiboer (VVV, abeiboer@vlieland.net)
•  Rob Kuiper 

(Arriva / TCR Vlieland, jolenrob@ziggo.nl)
•  Jan den Ouden (Bevolking, jan@eader.nl )

Raad van Advies Vlieland
•  Annie Beiboer 

(VVV, abeiboer@vlieland.net)
•  Rob Kuiper 

(TCR Vlieland / Arriva, jolenrob@ziggo.nl)
•  Nicolette Schenkel (OVV, nschenkel@

home.nl)
•  Jan van der Veen (SRV, jv@stortemelk.nl) 
•  Frank Weber 

(VESV en bevolking, weberfrank@home.nl)

Doeksen � p
Even checken hoe laat de boot ook 
alweer gaat of snel een boeking ma-
ken, 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.

Smeerkees gezocht !
Onze nieuwe werken-bij-Doeksen-campagne al gespot? 
Ook voor dit zomerseizoen zijn we op zoek naar 
seizoensmedewerkers 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 onder-
staande 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.

Beide versies:

-       De nieuwe schepen: vaart momenteel op de Indische 
Oceaan.

-       Smeerkees gezocht: ‘je’ eruit halen

o    Onze nieuwe werken-bij-Doeksen-campagne al ge-
spot?

o    We hopen snel van je te horen –> Neem snel contact 
met ons op!


