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Handig: schoolkaart 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 leveren, dus zet hiervan alvast een 
melding in je telefoon!

 Laatste boot? Houd 
hier rekening mee!
Komt u na 20.00 uur in Harlingen aan met de laatste boot? 
Als u met de laatste boot naar het eiland reist of met de 
laatste boot in Harlingen aankomt, houd er dan rekening 
mee, dat de loketten ter plaatse al gesloten zijn.  Het is dan 
niet mogelijk om de auto sleutels 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 
maar liefst 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?  
Attendeer uw gasten dan ook op de aantrekkelijke  
zomerdaltarieven. Meer informatie leest u op  
www.rederij-doeken.nl/daltarief.

   Gedicht eiland- 
        dichteres in  
terminal Harlingen
Het gedicht “Eilandverlangen” van eilanddichter Gerda  
Posthumus van Vlieland siert sinds kort één van de hoge ramen 
van de veerterminal van Rederij Doeksen in Harlingen. 

We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze schepen en 
gebouwen te verbinden met de eilanden en het gevoel dat daar-
bij hoort. Dat doen we met foto-exposities op de veerschepen, 
maar tekst en met name poëzie kan hiervoor ook een heel goed 
middel zijn. De reden waarom we voor juist dit gedicht hebben 
gekozen, is dat het verlangen naar het eiland, dat eigenlijk al 
onze reizigers wel kennen, hier zó uit spreekt, dat het bijna  
tastbaar wordt.

Gerda Posthumus is sinds 2013 Eilanddichter van Vlieland.  
In die hoedanigheid schreef zij jaarlijks minimaal zes gedichten 
voor de gemeente Vlieland. Daarnaast is ze schrijver van  
dichtbundels, initiatiefnemer van de Poëziewandelingen  
(o.a. Slauerhoff-Tour) op Vlieland en geeft ze poëzievoor-
drachten. Meer informatie op www.eilanddichtervlieland.nl.

 

Aankomst nieuwe schepen

Bent u al  
abonnee van 
ons digitale 
magazine Vrij? 
Bent u al abonnee van 
ons digitale magazine 
Vrij? 

Vrij maken we speciaal 
voor eilandliefhebbers en 
dus ook voor eilanders!  
In het magazine belichten 
we speciale plekken en 
bijzondere mensen op  
de eilanden Vlieland en 
Terschelling. 

Dit voorjaar gingen we  
op pad met Eilandmeisje 
Marloes Fopma en be-
steedden we aandacht 
aan haar wandelingen op 
Terschelling. Ook pro-
mootten we een aantal 
arrangementen en de 
evenementenagenda. 

Bent u nog geen abon-
nee? Schrijf u dan in  
voor onze nieuwsbrief op 
www.rederij-doeksen.nl.

Waarom vooraf boeken zo belangrijk is
Niemand vindt het prettig om te reizen op een te drukke boot. Daarom monitort de afdeling 
Operationele Zaken dagelijks de aantallen reizigers voor toekomstige afvaarten en zet zo 
nodig extra capaciteit in.

Hoeveel reizigers we per afvaart kunnen verwachten, kunnen we alleen herleiden uit de  
boekingscijfers. Boeken reizigers niet, dan blijven ze ‘onzichtbaar’ voor ons, lijkt het minder 
druk te worden en wordt er geen extra afvaart ingezet, hetgeen onverwacht te volle boten tot 
gevolg kan hebben.

Vandaar ons vriendelijke maar dringende verzoek aan alle passagiers – óók eilanders: maak 
vooraf een boeking voor uw reis. Als u vooraf boekt, weten wij precies hoeveel passagiers we 
kunnen verwachten, zodat wij de vervoerscapaciteit daar tijdig op af kunnen stemmen.

Naar verwachting arriveren de nieuwe LNG-schepen dinsdag 28 
mei a.s. aan boord van zwareladingschip ms Sun Rise op de 
rede van Texel. Het exacte moment van aankomst hangt sterk af 
van onder meer de weersomstandigheden op het laatste stuk 
van de reis van de Canarische eilanden naar Den Helder.

Daar aangekomen worden  
de nieuwe schepen eerst 
voorzichtig los gemaakt.  
Hiervoor worden de sjorka-
bels en de blokken waarmee 
de schepen zeevast gezet zijn 

en die zijn vast gelast op het 
dek van de Sun Rise weer  
losgemaakt. Vervolgens zal 
de Sun Rise gedeeltelijk af-
zinken, waardoor de LNG-
schepen zullen gaan drijven 

en van de Sun Rise worden 
gesleept. Voor deze sleepklus 
worden maar liefst zeven 
sleepboten ingezet. Elk van 
de LNG-schepen wordt ge-
sleept door één sleepboot, 
terwijl ze aan de achterzijde 
‘op koers’ worden gehouden 
door twee kleinere sleepbo-
ten. De zevende sleepboot  
is ‘reserve boot’ en ter alge-
mene assistentie. De LNG-
schepen kunnen zelf nog  
niet varen. Op deze manier 
worden ze van Texel naar  
de afbouwkade (Nesta) in 
Harlingen gesleept. Dit  
laatste stuk van de reis zal 
ongeveer acht uur in beslag 
nemen.
Eenmaal afgemeerd in  
Harlingen wordt gestart  
met de verdere afbouw van 
Willem Barentsz en Willem  
de Vlamingh. 

 

Doeksen App
Even checken hoe laat de boot ook al-
weer gaat of snel een boeking maken, 
gaat 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.


