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Op vrijdag 3 juli maakte ms Willem Barentsz 
de allereerste dienstreis naar Terschelling. 
Een spannend moment, voor alle betrokkenen. 
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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 automatische 
machtiging. Verlengen voor het schooljaar 2020/2021 
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 onderte-
kende schoolverklaring in te leveren, dus zet hiervan 

alvast een melding in je telefoon!

H� eca aan bo� d
Sinds kort zijn de buffetten aan boord 
weer geopend, maar de bars blijven 
conform de RIVM-richtlijnen nog ge-
sloten. Bezoekt u de buffetten aan 
boord, dan merkt u dat er aangepaste 
regels gelden om de veiligheid te 
kunnen waarborgen. Maar onze me-
dewerkers staan er als vanouds weer 
voor u klaar. Mondkapjes mogen tij-
dens het eten en drinken even worden 
afgezet. We vragen u wel aan tafel te 
blijven zitten. Eet smakelijk!

    C� ona-
maatregelen  

per 1 juli
“Ik zie steeds meer mensen aan 
boord die geen anderhalve meter af-
stand houden. Is dat niet verplicht?”

Sinds 1 juli zijn alle zitplaatsen in het 
openbaar vervoer weer beschikbaar. 
Ook aan boord verhogen we het aan-
tal passagiers dat per afvaart mee 
kan. Omdat dit betekent dat niet 
overal anderhalve meter afstand kan 
worden gehouden, blijft het dragen 
van een niet-medisch mondkapje 
verplicht voor alle passagiers vanaf 
13 jaar. Het advies is nog steeds: 
houd gepaste afstand tot anderen.

Ms Willem de Vlamingh
Nu de Willem Barentsz in de vaart is en de laatste restpuntjes worden 
opgelost wordt de focus nu gericht op de Willem de Vlamingh. We hebben 
er immers nog één!

Het werk schiet daar ook al fl ink op, waarbij vooral elektrisch nog het nodige 
werk moet gebeuren. We hebben natuurlijk veel geleerd van het in bedrijfstellen 
van de Willem Barentsz, zodat we op de Willem de Vlamingh goed weten waar 
we aan toe zijn. Wij verwachten de Willem de Vlamingh in oktober aan de vloot 
toe te kunnen voegen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Openingstijden 
terminals
De terminals op de eilanden zijn vanaf 
45 minuten voor vertrek geopend en 
uitsluitend voor passagiers voor de 
eerstvolgende afvaart. Dit in verband 
met de beperkte ruimte en de 
hygiënemaatregelen die wij in acht 
nemen.

Voor overige baliehandelingen kunt u 
dagelijks in de terminal terecht van: 
17.45 – 18.45 uur (op Terschelling) en 
16.45-17.30 uur (op Vlieland). Verlengen 
van bootpassen kan alleen bij de balie. 
Wijzigen kunt u ook online regelen of 
telefonisch.

In Harlingen is de terminal de gehele dag 
geopend, maar uitsluitend voor 
vertrekkende passagiers voor de 
eerstvolgende afvaart. Kom dus op tijd, 
maar beperk uw verblijf in de 
vertrekterminals zoveel mogelijk.

Het schip was voorafgaand aan de reis 
coronaproof gemaakt, met plastic 
schermen, horeca aan tafel en een 
beperkt aantal passagiers. Gas-
ten kregen bij binnenkomst een 
feestelijke smootie aangeboden 
en ook Doekie was present!

Schoon
     schip De komst van de Willem Barentsz is een 

grote mijlpaal, want nog niet eerder hadden 
we een veerboot met zo weinig uitstoot! 

Door dit nieuwe LNG-veerbootconcept, 
gecombineerd met warmteterugwinning, 
effi ciëntere romplijnen, lichtgewicht 
constructie en zonnepanelen stoten we 
90% stikstofoxiden, 95% fi jnstof minder 
en helemaal geen zwaveloxiden meer 
uit. Stuk voor stuk stoffen die slecht zijn 
voor het milieu en die zure regen veroor-
zaken. De CO2-uitstoot is teruggebracht 
met 10% en die wordt nog verder terug-
gedrongen als we progressief bij gaan 
mengen met bio LNG of LBG zodra dit in 
voldoende mate beschikbaar komt. Want 
die ambitie ligt er!


