
GEWIJZIGDE ROUTE NAAR EILANDPARKEREN 
EN TERMINAL TIJDENS TALL SHIPS RACES

SCHOLIEREN: ANNULEER NIET GEBRUIKTE 
BOEKINGEN TIJDIG EN VOORKOM BOETE 

ROOKVRIJE GENERATIE: 
EEN ‘LIKE’ VAN DE GGD

MUTATIES
KLANTENPANEL / 
RAAD VAN ADVIES 
VLIELAND

In het Klantenpanel Vlieland 
draagt Harry Bakker na elf jaar 
het stokje over aan Geert Jan 
Hoekstra. Harry Bakker had sinds 
2011 zitting in het Klantenpanel 
en vertegenwoordigde hierin de 
Vereniging van Tenthuiseigena-
ren en Seizoensplaatshouders 
Stortemelk. We bedanken Harry 
heel hartelijk voor zijn positieve 
en kritische bijdragen aan de 
vergaderingen, waardoor we ook 
de belangen van de gasten 
naast de belangen van de eilan-
ders niet uit het oog verloren. We 
heten Geert Jan van harte wel-
kom en wensen hem veel succes 
met zijn nieuwe taak.
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Van 14 t/m 17 juli a.s. vinden de Tall Ships Races 2022 plaats. Dit betekent dat 
er veel extra bezoekers naar Harlingen komen. Daarom zijn de routes naar de 
eilandparkeerlocaties en de veerbootterminal tijdelijk gewijzigd.

DUIZENDSTE 
AFVAART WILLEM 
BARENTSZ
Op zaterdag 25 juni a.s. vaart onze 
eerste LNG-catamaran Willem Ba-
rentsz de duizendste afvaart. 
We vieren dit met lekkere, verse 
smoothies voor alle passagiers 
op de afvaarten 13.05 Harlingen – 
Terschelling en 15.35 uur 
Terschelling – 
Harlingen. 
Ook krijgen de 
passagiers 
op deze af-
vaarten 
een leuke 
attentie. 

GGD Fryslân nomineerde Rederij Doeksen een aantal weken geleden voor de 
Rookvrije Generatie Award Fryslan 2022. Daar zijn we super trots op! Niet in de 
laatste plaats omdat we als énige commerciële bedrijf tussen zorginstanties 
en overheden genomineerd werden. 

De bokaal hebben we vorige week helaas niet in de wacht gesleept, maar we kregen 
wel een heel mooie ‘LIKE’ van de GGD. En die koesteren we zeker! Onze gezonde 
initiatieven worden opgemerkt en gewaardeerd.

Ook toekomstige generaties passagiers – we vervoeren meer dan 785.000 mensen 
per jaar – kunnen blijven rekenen op een rookvrije overtocht van en naar Vlieland en 
Terschelling. Net zoals onze medewerkers gegarandeerd zijn van een rookvrije wer-
komgeving. Zo ondersteunen we gezonde gewoontes én voorkomen we vervuiling 
door peuken in zee.

Vanaf deze plek willen we iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk danken!

Rederij Doeksen
Tel. 088 9000 888

www.rederij-doeksen.nl

FIETSACCU’S NIET 
OPLADEN IN DE SALON
In verband met de veiligheid aan boord is het niet toegestaan fi etsac-
cu’s mee te nemen in de salon en ze aan de stopcontacten op te laden.

Scholieren gaan, nu de coronamaatre-
gelen zijn afgebouwd, weer meer reizen 
en meer boeken. Helaas wordt soms 
vergeten een boeking die niet gebruikt 
gaat worden, te annuleren. Hierdoor 
kunnen die plaatsen niet benut worden 
door andere eilanders of toeristen.

Dus heb je twee of meer afvaarten op 
één dag geboekt voor dezelfde route? 
Annuleer de afvaart die je niet gebruikt 
op tijd (dus voor hij plaatsvindt). Je 
voorkomt daarmee, dat je als boete 
moet bijbetalen tot het toeristentarief.

EILANDERS ONTVANGEN 
15% HORECAKORTING 
Wist u dat eilanderpashouders 15% korting krijgen op de horeca aan boord en in 
het Grand Café Promenade? Alle overige kortingspashouders ontvangen 10% 
korting. De korting geldt alleen bij de bemande kassa’s, dus niet bij de zelfscan-
kassa’s en geldt niet in combinatie met andere kortingen. Deze kortingsregeling 
gaat op den duur de koffi  ekaart vervangen. Gekochte koffi  ekaarten kunnen nog 
opgebruikt worden.

De eilandparkeerlocaties P1, P2 en P3 
zijn zowel uit de richting Leeuwarden 
als de richting Afsluitdijk / Sneek uit-
sluitend bereikbaar via N31 afslag 19 
Harlingen Havens en het dorp Midlum. 

Beide routes worden ook via tijdelijke 
bewegwijzering aangegeven.
Informeert u uw gasten en bezoekers 
ook? Houd rekening met extra reistijd in 
Harlingen en vertrek op tijd.

Annemieke van Brummelen met de ‘LIKE’ van GGD Fryslân in het Posthuis te Heerenveen, 

waar de uitreiking plaatsvond.


