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15 jaar DoeksenTV 
Al 15 jaar wordt DoeksenTV mede mogelijk gemaakt door 
adverteerders. Hartelijk dank!

Maak potentiële klanten ook attent op uw fietsverhuur, 
horecabedrijf, activiteiten, producten of arrangementen! 
Geïnteresseerd? Kijk op www.rederij-doeksen.nl/zakelijk/
adverteren voor alle informatie of neem contact op 
met Carina van der Schaaf via 
c.vanderschaaf@rederij-doeksen.nl.

 Laatste boot? Houd 
hier rekening mee!
Komt u na 20:00 in Harlingen aan met de laatste boot? 
Houd er dan rekening mee, dat de servicebalie ter plaatse 
al gesloten is. Het is dan niet mogelijk om de autosleutels 
van een eerder opgereden auto op te halen. Heeft u uw auto 
direct na aankomst nodig? Neem dan een reservesleutel 
mee.

  Zomerdaltarieven: 
flinke korting voor u
   én uw gasten
Ook eilanders profiteren van het zomerdaltarief. Tot en met 
31 oktober 2019 vaart u op onderstaande afvaarten met 20% 
korting op personen, auto’s en fietsen:

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? At-
tendeer uw gasten dan ook op de aantrekkelijke zomerdal-
tarieven. Meer informatie leest u op 
www.rederij-doeken.nl/daltarief.

Terschelling van 
gejut hout
Sinds Hemelvaartsdag hangt er in de terminal in Harlingen (bij 
de helling) een mozaïek kunstwerk van het eiland Terschelling. 
Met de wens voor meer kunst in de terminal kreeg Diederick 
Kraaijeveld van de familie Doeksen de opdracht een fraai ei-
land-gerelateerd werk te maken.

“Het bijzondere van dit mozaïek,” vertelt Diederick, “is dat al het 
gebruikte hout gejut is op Terschelling.” Diederick verft het hout 
niet en met hulp van o.a. de Milieujutter en Terschellinger sloop-
bedrijven heeft hij alle verschillende soorten en kleuren hout ge-
vonden. In een garage van gemeente Terschelling is het 3,5 me-
ter lange mozaïek gemaakt. “Ik heb er ook een mini Brandaris 
opgezet.”

Diederick woont in Hilversum en was verslaggever bij RTL. 
Naast dit werk was hij al veel bezig met tekenen, schilderen en 
verzamelen. Zo heeft hij in het verleden in het buitenland hout 
bewerkt tot totempalen. Zo’n 12,5 jaar geleden heeft hij zijn baan 
opgezegd en sindsdien is het maken van realistische houten mo-
zaïek kunstwerken zijn dagelijkse werk. Met succes, want naast 
diverse tentoonstellingen, is zijn werk o.a. te vinden in de Uni-
versiteit van Wageningen en het Unilever hoofdkantoor in Rotter-
dam. Nieuwsgierig naar meer van zijn werk? Kijk op www.oud-
hout.nl. 

Op de werf: veel 
     waterschade

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

Vergeet de 
chauffeur niet
Maakt u een boeking voor 
uw auto, vergeet dan niet 
de chauffeur bij te boeken. 
Deze wordt niet automa-
tisch bijgeboekt.

Tijdig aanwezig 
zijn 
Een paar minuten vóórdat 
het schip daadwerkelijk 
vertrekt, stopt het inchec-
ken in de hal en wordt de 
vertrekprocedure gestart. 
Passagiers worden dan in 
verband met de veiligheid 
niet meer toegelaten. 
Wees dus tijdig (een half 
uur voor afvaart) aanwezig. 
U heeft dan voldoende tijd 
om aan boord te gaan.

Na de vreugde van het eindelijk arriveren van de nieuwe schepen en het onder grote belangstel-
ling feestelijk binnenbrengen van de catamarans, zijn de bouwteams weer volop aan de slag ge-
gaan. De beide Willems liggen momenteel bij Nesta Shipping afgemeerd, waar onze bouwbegelei-
ders nu ook kantoor houden.

Toen we direct na aankomst 
in Den Helder de beide sche-
pen – die toen nog aan boord 
van de Sun Rise stonden – 
onderworpen aan een eerste 
inspectie, zagen we al dat ze 
niet ongeschonden de reis 
hadden doorstaan. Recente-
lijk werd na een grondige in-
spectie de volle omvang van 
de schade duidelijk. Tijdens 
de reis is er erg veel regen-
water van de buitendekken 
over de dorpel van twee over-
dekte deuren op het bovendek 
de salons binnengedrongen. 
Hierdoor is de vloerbedekking 
en ondervloer aangetast en 
deze moet op beide schepen 
worden vervangen. Het regen-

water heeft uiteindelijk via de 
liftschacht de weg naar bene-
den gevonden, met het gevolg 
dat ook veel liftonderdelen 
vervangen moeten worden. 
Een flinke tegenvaller! Voor 
het bouwteam, omdat een 
flinke hoeveelheid werk nu 
opnieuw moet worden ge-
daan, maar ook voor onze 
gasten.

Het repareren van de vloeren 
op beide schepen gaat fors 
extra tijd kosten, die wij niet 
hebben voorzien in onze aan-
vankelijke planning. Op dit 
moment is nog niet duidelijk 
welk effect deze schade heeft 
op de afbouwplanning. Moge-

lijk leiden deze omstandighe-
den ertoe dat we gedwongen 
zijn de beide nieuwe LNG-ca-
tamarans later in de dienstre-
geling op te nemen: niet op 
de geplande 7 januari a.s., 
maar per 1 april 2020. Inmid-
dels hebben we de concessie-
verlener en onze Raden van 
Advies hierover geïnformeerd.
Deze tegenvaller vergt uiter-
mate veel van ons geduld. Dat 
neemt niet weg dat onze 
bouwteams vastberaden de 
handen ineen hebben gesla-
gen en direct gestart zijn met 
alle reparatiewerkzaamhe-
den. 

 
 

Handig: school-
kaart nu en online  
te verlengen
Voor het verlengen van je schoolkaart hoef je vanaf nu niet 
meer naar de servicebalie. Je regelt dit heel gemakkelijk 
online, tenminste, als je gebruik maakt van een automati-
sche machtiging. 

Verlengen voor het schooljaar 2019/2020 kan trouwens al 
vanaf nu, je hoeft dus niet meer tot 1 augustus te wachten. 
Tip: vergeet niet vóór 1 oktober van het nieuwe studiejaar 
een ingevulde en ondertekende schoolverklaring in te leve-
ren, dus zet hiervan alvast een melding in je telefoon! Let 
op: koop je voor het eerst een schoolkaart? Dit kan alleen 
bij de servicebalie!


