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Vermijd drukte, 
kom tijdens het 
eilander uur
Speciaal voor eilanders is het  
eilander uurtje in het leven  
geroepen. Komt u tussen 10.30 en  
11.30 uur bij de balie, dan vermijdt 
u de drukte rondom boottijden en 
hebben we alle tijd om u te helpen. 

Tip: op dinsdag, woensdag en  
donderdag is het extra rustig  
om die tijd. Vergeet u niet alle  
benodigde documenten  
(uittreksel gemeente, oude passen 
en eventueel uw kentekenbewijs) 
mee te nemen? 

Onze medewerkers staan voor u 
klaar!

Parkeren in 
Harlingen
De gemeente Harlingen 
heeft de exploitatie van 
parkeerterreinen P1, P2 
en P3 per januari 2021 
overgenomen. 
Voor het parkeren op de 
terreinen kan eenvoudig 
online een plek gereser-
veerd worden, er zijn 
elektrische laadpalen en 
men kan gratis gebruik 
maken van de pendel-
service tussen terminal 
en parkeerterrein.  
Personen die op Vlieland 
en Terschelling wonen  
of werken kunnen een 
abonnement nemen.  
Meer informatie en de  
tarieven leest u op  
www.parkerenharlingen.nl. 
 
Eilanders kunnen nog 
steeds hun fiets stallen  
in de parkeergarage te-
genover de veerterminal  
(fietsingang via voor
malige inrit). Stalling is 
gratis, maar houd er  
wel rekening mee, dat de 
stalling vrij vol kan zijn. 

Het varen op bio-LNG 
is een stap dichterbij

Klantenpanels en Raden van 
Advies vergaderen in april

WhatsApp
Korte vragen beantwoorden wij ook  
graag via WhatsApp. Ons nummer  
is 06 133 264 06.  
 
Let op: via WhatsApp kunt u niet  
boeken, wijzigen of annuleren.

Toen we het afgelopen jaar de 
twee nieuwe LNG-catama-
rans introduceerden, zetten 
we hiermee al een mooie stap 
in de verduurzaming van onze 
vloot. Een volgende stap in de 
verduurzaming zou het varen 
op bio-LNG zijn. Hierdoor 
wordt de uitstoot van met 
name CO2 (door het varen  
op LNG is de uitstoot van NOx, 
SOx en fijnstof al zeer beperkt) 
nóg verder terug gedrongen.

Momenteel worden plannen 
ontwikkeld voor de bouw  
van een bio-LNG-installatie 
aan de Lange Lijnbaan in 
Harlingen. Initiatiefnemer 
Sustainable Fuel Plant heeft 
al een biogas-plant in Ter-
neuzen, Zeeland. Koninklijke 
Doeksen, ons moederbedrijf, 

is strategisch partner van 
SFP en heeft een minder-
heidsbelang in het bedrijf  
genomen.
Het is de bedoeling om straks 
bio-LNG in Harlingen en  
Delfzijl te produceren uit  
biologische reststromen. We 
zijn blij dat onze holding in 
het op gang brengen van de 
productie van bio-LNG in  

Nederland een voortrekkers-
rol gaat vervullen.

Hoewel er nog een lange weg 
te gaan is, brengt dit ons  
streven om in de toekomst 
over te stappen op bio-LNG 
en de veerdienst naar Vlieland 
en Terschelling verder te  
verduurzamen weer een 
mooie stap dichterbij!

Medio april vergaderen de Klantenpa-
nels en Raden van Advies van Rederij 
Doeksen op beide eilanden. Zijn er 
breed gedragen onderwerpen betref-
fend de service van Rederij Doeksen 
die u graag wilt aankaarten?  
Meld het uw contactpersoon:

Klantenpanel Terschelling 
•  Michel Aaldering (VVV, 

m.aaldering@vvvterschelling.nl)
•  Jort Haan (Arriva, duinland@ziggo.nl)
•  Bianca Jongsma (Buren Oost,  

info@wantij-terschelling.nl)
•  Floor Lagerweij (Buren Midsland, 
floor.lagerweij@ziggo.nl)

•  Jan Lolkema  
(SIL, VHP8, VBMZ, info@riegstra.nl)

•  Erik van Rees  
(LTO, avk15701@hotmail.com)

•  Rits Sixma  
(Buren West, sixma012@planet.nl)

Raad van Advies Terschelling
•  Michel Aaldering  

(VVV, m.aaldering@vvvterschelling.nl)
•  Jort Haan (Arriva, duinland@ziggo.nl)
•  Bianca Jongsma  

(bevolking, info@wantij-terschelling.nl)
•  Mirjam van der Meulen  

(TCV, receptie@campingmast.nl) 

Horeca- 
vacatures 
Het seizoen staat over een paar 
maanden weer voor de deur en we 
hopen dat de horeca dan ook weer 
open kan en mag. Dat betekent dat 
er in horeca van Rederij Doeksen 
weer tientallen vacatures zullen 
ontstaan. Ken of ben jij iemand die 
op zoek is naar een leuke baan voor 
dit seizoen en geknipt is voor één 
van de functies? Solliciteer!

Wij zoeken nieuwe collega’s (m/v) 
voor de volgende functies:
•  Medewerker bediening
•  Medewerker buffet
•  Medewerker algemene dienst  

(afwas) 
Kijk voor wat we bieden en vragen  
op www.rederij-doeksen.nl/ 
horeca-vacatures. 

Zomerdienst-
regeling
2021
Graag maken wij u erop attent  
dat de zomerdienstregeling ingaat 
per 1 april a.s. en loopt tot en met 
31 oktober. Een volledig overzicht 
van alle afvaarten vindt u op  
www.rederij-doeksen.nl. 

Contactgegevens nog up-to-date?
Zijn het e-mailadres, uw mobiele nummer en uw adres-
gegevens nog correct? Alleen met de juiste gegevens kun-
nen we u tijdig bereiken als de door u geboekte reis door 
omstandigheden wijzigt of uitvalt. Check uw gegevens in 
uw Doeksen-account. Hier kunt u ook aangeven of u de 
Drijfveren en onze nieuwsbrieven digitaal wilt ontvangen.
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