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Sinds 1 januari 2021 staat Dirk Spoor (38) aan het roer van 
Rederij Doeksen. Hij nam de directietaak over van Paul Melles, 
die na bijna 20 jaar als directeur eind december afscheid nam. 

Dirk Spoor is opgegroeid in Arum en geboren in  Harlingen. Hier 
ging hij ook naar de middelbare school. Hij studeerde aan de 
Hoge Hotelschool in Leeuwarden. Vervolgens bekleedde hij 
 diverse jaren managementfuncties in de hotellerie in het bin-
nen- en buitenland. 

In 2010 kwam hij bij Rederij Doeksen in dienst als hoofd horeca 
en lid van het  management -team. Hij was onder meer verant-
woordelijk voor de reorganisatie van het horecabedrijf naar een 
 moderne, gastvrije organisatie met meer kwaliteit. Hij werd later 
ook verantwoordelijk voor de front offi ce, het contactcenter en 
de personeelszaken. Dirk is gehuwd, heeft twee dochters en is 
woonachtig in Goutum.

Vanaf maandag 1 februari a.s. gaat het verlengen van uw bootpas nog sneller en gemakkelijker. 
Het hiervoor benodigde uittreksel bootpas wordt vanaf die datum namelijk verstuurd via een 
digitale QR-code. Deze code heeft u al binnen één werkdag in huis.

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888

www.rederij-doeksen.nl

Wijzigen 
via bandje
uitsluitend vo�  
eerstvolgende 
afvaart
Wie buiten kantoortijden een boeking 
voor de eerstvolgende afvaart wil 
wijzigen of annuleren, kan dit doen door 
na beluistering van het antwoordbandje 
het boekingsnummer in te toetsen. 

Let op: dit geldt uitsluitend voor 
boekingen voor de eerstvolgende afvaart. 
Overige wijzigingen worden niet op deze 
manier in behandeling genomen. Die 
kunt u zelf online aanpassen of door 
tijdens kantooruren te bellen met het 
Contactcenter. 

� ijfveren
digitaal
Wilt u de Drijfveren ook maande-
lijks in uw mailbox ontvangen? 
Dat regelt u heel gemakkelijk 
door in te loggen op het eilander 
deel van de website. Onder 
“Mijn accountgegevens” kiest u 
voor “nieuwsbrief ontvangen” 
en u ontvangt de volgende editie 
van de Drijfveren in uw mailbox.

     Eilander auto-actie: 
  vo� delig de auto mee
Tot en met 28 februari 2021 kunnen 
eilanders profi teren van de voordelige 
autotarieven. 

Het auto-actietarief: 
•  kan alleen worden geboekt door 

en voor eilanders met een geldige 
eilander pas;

•  kan alleen worden geboekt voor 
auto’s met een geldige autopas;

•  kan gratis worden gewijzigd en 
geannuleerd;

•  geldt op dinsdag, woensdag en 
donderdag;

•  geldt voor enkele reizen en retours;
•  is niet geldig in combinatie met 

andere (kortings)acties.

Tarief per retour 
(2 november 2020 t/m 28 februari 2021)

Auto tot 3 meter € 37,50
Auto € 42,50
Auto 6-7 meter € 127,50
Auto + aanhangwagen tot 10 m € 87,50
Camper tot 6 m € 42,50
Camper tot 8 m € 75,50
Auto + caravan tot 12 m  € 127,50 

Wijzigingen 
dienst-
regeling

2021
Per 2021 is de basis-
dienstregeling op een 
aantal punten gewijzigd. 

De meeste afvaarten 
vertrekken vijf of tien 
minuten eerder of later 
dan u gewend was. 

Deze wijzigingen zijn 
aangebracht in verband 
met de introductie van 
de nieuwe schepen of 
om afvaarten beter op 
het OV te laten aan-
sluiten. 

Raadpleeg voor vertrek 
de dienstregeling op 
www.rederij-doeksen.nl
om teleurstelling te 
voorkomen of check 
uw boeking.

Nieuwe directie

Aan� agen en verlengen eilander bootpas
      nu nog sneller do�  ge� uik QR-code
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Hoe gaat dit in zijn werk?
1.  U vraagt het uittreksel 

bootpas aan via de website 
van de gemeente;

2.  Binnen een werkdag 
ontvangt u per e-mail 
uw persoonlijke QR-code. 
Beschikt u niet over een 
printer of een mobiele 
telefoon, dan kunt u de 
gemeente vragen de 
QR-code per post naar 
u toe te sturen;

3.  U laat de QR-code bij de 
balie van Rederij Doeksen 

scannen (dit kan vanaf uw 
mobiel of vanaf een print). 
Hierbij worden geen 
persoonlijke gegevens 
opgeslagen;

4.  Uw bootpas wordt verlengd. 
U levert uw oude bootpas in.

Eerste pas aanvragen
Vraagt u voor het eerst een 
pas aan, dan dient u naast 
de QR-code ook een recente 
pasfoto en het ingevulde 
aanvraagformulier bij de 
balie van Rederij Doeksen in 

te leveren. Dit formulier kunt 
u downloaden via 
www.rederij-doeksen.nl. 
U kunt deze zaken ook via 
info@rederij-doeksen.nl 
inleveren, onder vermelding 
van Aanvraag Bootpas.

Heeft u nog vragen? Op de 
website van de gemeente 
vindt u meer informatie. 
Overigens blijft het ook 
mogelijk om bij de balie van 
de gemeente een uittreksel 
bootpas aan te vragen.

Avondklok
Op zaterdag 23 januari heeft de overheid een avondklok ingesteld, waardoor 
mensen tussen 21.00 en 04.30 uur niet buiten mogen zijn. Dit heeft geen conse-
quenties voor de dienstregeling van Rederij Doeksen: alle afvaarten worden con-
form dienstregeling uitgevoerd.

Wel geldt voor Terschelling, dat passagiers die gebruik maken van de laatste 
autoveerboot naar het eiland toe in het bezit móeten zijn van een “Eigen verkla-
ring avondklok” en als men voor werk onderweg is, ook een “Werkgeversverkla-
ring avondklok”. Passagiers kunnen tijdens de reis aan boord of na aankomst op 
het eiland gecontroleerd worden door politie / boa’s.

We zorgen ervoor, dat passagiers die als voetganger gebruik maken van de 
avondboot naar Vlieland, na aankomst uiterlijk om 20.40 uur van boord gaan 
(situaties van overmacht daargelaten), zodat zij op tijd thuis kunnen zijn als zij 
geen verklaring bij zich dragen.   

De avondklok geldt vooralsnog tot en met 9 februari a.s. Meer informatie leest u op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok


