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        Werfbeurt  
   ms Vlieland 

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

        Rookvrij  
  van start in 2019
Sinds 1 januari 2019 zijn de schepen, terminals en de  
terreinen van Rederij Doeksen rookvrij. Het rookverbod 
geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak, maar ook voor de 
e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’ zoals de iQos/Heets en 
ander rookgerei. Ter ondersteuning van deze maatregel 
zijn rookartikelen uit het assortiment van onze winkel, de 
Parlevinker gehaald. Meer informatie hierover leest u op 
www.rederij-doeksen.nl/rookvrij.

        Bagage  
of vervoermiddel?
Kruiwagens, fietskarren, steekkarren en bolderkarren 
worden niet beschouwd als bagagestukken maar als  
vervoermiddelen. Maximaal één vervoermiddel per per-
soon kan tegen betaling van het bijbehorende tarief wor-
den vervoerd, mits dit vervoermiddel (inclusief lading)  
valt binnen de hiervoor geldende maximale afmetingen  
van 140 x 100 x 100 cm. 

Zoals in de vorige editie van de Drijfveren al werd gemeld, 
is ms Vlieland van 21 januari t/m 7 februari naar de werf 
voor jaarlijks groot onderhoud. 

Tijdens deze werfbeurt zal ook de defecte schroefas, die in 
oktober werd verwijderd, worden vervangen. De dienst 
wordt tijdens de werfperiode overgenomen door ms  
Midsland. Dit schip is helaas slecht toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers en kinderwagens. Heeft u speciale  
hulp nodig, meldt u zich dan 30 minuten voor vertrek bij de 
toegangscontrole en wij begeleiden u veilig aan boord.

Door periodiek onderhoud aan onze schepen blijven ze in 
uitstekende conditie en kunnen we uitval door technische 
storingen zo veel mogelijk voorkomen.

 

     Tegeltableaus
eilander schooljeugd

    Samen-
werken? 
 Graag!
Momenteel werken we  
al samen met diverse  
eilander ondernemers. 
Samen bieden we eiland-
gasten arrangementen 
met korting op verblijf  
én bootticket. Bent u  
eilander ondernemer  
en geïnteresseerd?  
Leg uw plan voor aan 
Hoofd Marketing en  
Communicatie  
Annemieke van Brumme-
len via a.vanbrummelen@ 
rederij-doeksen.nl

WhatsApp
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.

Weet u nog dat we twee jaar 
geleden een tekenwedstrijd 
organiseerden voor de leer-
lingen van de bovenbouw van 
alle basisscholen op Vlieland 
en Terschelling? 

Werftalk

De allermooiste tekeningen werden overgezet op tegels van  
Harlinger Aardewerk. De tegels zijn verscheept naar Vietnam, 
waar ze momenteel worden samengesteld tot schitterende  
tegeltableaus. Van onze bouwbegeleiders kregen we deze foto 
die alvast een impressie geeft van het geheel tot nu toe. Wij zijn 
er erg blij mee!

Zowel ms Willem de  
Vlamingh als ms Willem  
Barentsz zijn inmiddels  
buiten de loods gereden. 

Nu worden de voormast en de 
LNG-ontluchtingsschoorste-
nen geplaatst, afgelast en af-
gemonteerd. Als alles volgens 
planning verloopt, zullen de 
schepen binnenkort na een 
sobere doopplechtigheid op 
airbags van de helling rollen 
en voor het eerst het natte 
sop kiezen. Daarna worden 
beide schepen aan boord  
van een zware ladingsschip 

geplaatst en gaat de reis naar 
Europa, die zo’n zeven weken 
in beslag zal nemen, van 

start. Volg de schepen via  
www.denieuweschepen 
vandoeksen.nl. 


