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Vacatures
We hebben regelmatig leuke vacatures, 
voor tijdelijk en vast, in diverse beroeps-
groepen en op diverse locaties. Bekijk ze 
op www.rederij-doeksen.nl/vacatures.

� 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.

        Werfbeurt 
  Willem Barentsz
Van 10 tot en met 23 maart gaat het ms Willem Barentsz voor haar reguliere 
tweejaarlijkse onderhoudsbeurt naar de werf. De afvaarten op de lijn Terschel-
ling worden in die periode voornamelijk overgenomen door de Friesland. 

De Willem de Vlamingh zal in deze periode vooral gebruikt worden als oefenschip 
voor de bemanning. Er zijn in deze periode twee gewijzigde vertrektijden: op 12 en 
19 maart wijzigt de afvaart Terschelling – Harlingen van 10.35 uur naar 15.35 uur. 
Passagiers die hiervoor hebben geboekt, ontvangen hierover nader bericht. 

Door onze schepen goed te onderhouden tijdens regelmatige, geplande werf-
beurten, kunnen we uitval door technische storingen zo veel mogelijk beperken.

Zomerdal-
tarieven:
flinke k� ting 
vo�  u én uw 
gasten
Ook eilanders profi teren 
van het zomerdaltarief. 
Van 1 april t/m 31 oktober 
2021 vaart u op onder-
staande afvaarten met 
maar liefst 20% korting
op personen, auto’s en 
fi etsen:
•  06.50 uur

Vlieland – Harlingen
•  19.05 uur

Harlingen – Vlieland 
•  07.30 uur

Terschelling – Harlingen
•  19.45 uur

Harlingen – Terschelling

Verhuurt u accommo-
daties op Terschelling of 
Vlieland? Attendeer uw 
gasten dan ook op de 
aantrekkelijke zomer-
daltarieven. 

Meer informatie leest u op 
www.rederij-doeken.nl/
daltarief.

       Met een rolstoel 
  op de nieuwe schepen Winterweer

Whats� p
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.

“Zijn er ook ruime rolstoel-
plaatsen aan boord van de 
nieuwe schepen?” Deze vraag 
werd onlangs gesteld op een 
platform voor Terschelling-
fans. En gelukkig is dat zo!

Inschepen op de nieuwe 
schepen kan gewoon via de 
voetgangerstoegang. Via een 
helling bereikt u direct de sa-
lons. Maar u kunt ook met uw 
auto aan boord gaan. Geeft u 
dan bij het autoloket aan, dat 
u een mobiele beperking hebt 
en/of rolstoelgebruiker bent. 

Op het autodek proberen onze 
medewerkers dan zo dicht 
mogelijk bij de lift een par-
keerplek voor u te vinden.

Op het schip zijn twee aparte 
liften, die ervoor zorgen dat 
het gehele schip (van autodek 
tot en met het zonnedek) 
bereikbaar is voor rolstoel-
gebruikers en mensen die 
slecht ter been zijn. 
En natuurlijk ontbreken de 
aangepaste toiletten niet.

In de voorsalon zijn op diverse 
plaatsen plekken vrijgelaten 
van stoelen, zodat rolstoel-
gebruikers hun stoel hier 
kunnen aanschuiven aan 

 tafel. En de zitjes in de 
achtersalon zijn zo ruim 
opgezet, dat rolstoelen op 
veel plaatsen gemakkelijk 
aangeschoven kunnen 
worden. 

Passagiers die gebruik maken 
van een scootmobiel, hebben 
vaak wat meer ruimte nodig 
om te manoeuvreren. Zij kun-
nen daarom het best via het 
autodek aan boord gaan of 
overstappen op onze rolstoel 
aan boord.

Lees meer over de faciliteiten voor mindervaliden 
via https://blog.rederij-doeksen.nl/tips/
reizen-met-een-beperking-zo-helpen-wij.htm

Het winterse weer van de afgelopen 
weken leverde heel veel sprookjes-
achtige plaatjes op, maar helaas ook 
onvermijdelijke wijzigingen in de 
dienstregeling. 

In verband met de toenemende ijs-
gang verving Rijkswaterstaat de regu-
liere boeien in de vaargeul door gro-
tendeels onverlichte ijsbetonning. 
Omdat ijsbetonning minder zichtbaar 
is op de radar en de tonnen door het 
kruiende ijs meegenomen kunnen 
worden, bestond de kans dat de vaar-
geul niet goed meer werd aangege-
ven. Daarom schakelden we over naar 
dagvaart. Op die manier konden we 

ervoor zorgen dat ook onder de win-
terse omstandigheden de verbinding 
tussen Terschelling en Vlieland en de 
vaste wal zo goed mogelijk in stand 
werd gehouden. Dit betekende dat 
alleen afvaarten bij dag mogelijk 
waren en de vertrektijden wijzigden. 
Inmiddels worden alle afvaarten weer 
volgens dienstregeling uitgevoerd. 
We bedanken onze reizigers ook vanaf 
deze plaats voor hun fl exibiliteit en 
begrip.

Bovenstaande foto is gemaakt door 
Laura Conijn: de Willem Barentsz 
glijdt door het ijs.


