Algemeen
Vrijwilligers kunnen ’s ochtends bij de informatietent een lunchpakket ophalen.
Horeca wordt verzorgd door “De Boezem” en Uitspanning, verkoop uitsluitend per munt, er is een
separaat draaiboek voorhanden.
Hieronder het dagprogramma, bekijk onze website (www.prinsesenpatriot.nl) voor meer informatie.;

Aanhoudingen
De Hekendorpse Toneelvereniging zal de aanhouding naspelen, hiertoe is een separaat draaiboek
voorhanden wat met de betrokkenen is gedeeld. De inschatting is dat deze ongeveer 40 min duurt.
Tijd vanaf
11.00
14.00

Tijd t/m
12.00
15.00

Wie
De Hekendorpse Toneelvereniging
De Hekendorpse Toneelvereniging

Chauffeur van Dienst
De chauffeur van dienst brengt de artiesten, kraamhuurders, etc … nadat ze hun auto op het
parkeerterrein aan de Opweg hebben geparkeerd terug naar het evenementen terrein en ’s middags
de omgekeerde weg.
Tijd vanaf
08.00
16.30

Tijd t/m
10.00
17.30

Wie
René van den Hoogen
René van den Hoogen (Backup: Hildo Jansma)

Benodigdheden: Auto

Crowd control
Tijdens het naspelen van de aanhouding zal de koets met paarden vrij baan moeten hebben, hiertoe
zullen strepen op de weg geplaatst worden (we denken minimaal een vrije baan van 2,5 meter breed
nodig te hebben). De “crowd control” loopt voor de stoet uit en zorgt ervoor dat het publiek zich
achter de strepen begeeft, dit gebeurt 2x per aanhouding (1) als de koets aankomt en (2) als de koets
vertrekt.
Tijd vanaf
11.00
14.00

Tijd t/m
12.00
15.00

Wie
“Flying Squad”, leden bestuur Oranjevereniging
“Flying Squad”, leden bestuur Oranjevereniging

Informatietent
De informatietent is de plek waar informatie gehaald kan worden mbt;
- het programma
- de kraam indeling
- contactgegevens organisatie/EHBO/hulpdiensten, …
- locaties
Maar is ook de plek waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de dorpswandeling (start
12.30 vanaf de informatietent), de lezing (start om 15.00 in de Boezem) en waar zij zich kunnen
inschrijven voor de escape-room en de puzzeltocht.
Hiertoe is een informatiemap gemaakt.
Vanuit de informatietent worden ook de Hekendorpse Mok, Vlag en Spelkwartet verkocht.
Om snel te communiceren met organisatie is een portofoon aanwezig.
Tijd vanaf
09.30
09.30
11.45

Tijd t/m
10.00
11.45
14.00

Wie
Katrien Ost
Jan Wouter van Wijngaarden, Jacques van der Horst, Katrien Ost
Marja Kramer, Annette van der Vossen

14.00

16.30

Bernadette Schomaker, Cecile de Roos

Benodigdheden: Informatiemap/Portofoon
Opmerking:
- Jacques staat vanaf 09.30 en zal rond 10.30 afgelost worden door Katrien.
- Katrien; vlagverkoop 09.30 – 10.00 (op bestelling, voor de mensen die niet in de
mogelijkheid waren om op 7 september hun bestelde vlag af te halen.

Flying Squad
De Flying Squad houdt toezicht in het algemeen en verleent daar waar nodig ondersteuning. De
Flying Squad wordt aangestuurd door Jaap van Pooij/Richard Grootbod. Tevens zal de Flying squad
assistentie verlenen als Crowd Control (zie hierboven)
Tijd vanaf
09.00

Tijd t/m
16.30

Wie
Wim de Groot, Sjaak Baauw, René van den Hoogen

Benodigdheden: Portofoon

Hospitality
De Hospitality zal op geregelde tijdstippen bij de vrijwilligers informeren of zij iets nodig hebben en
zij houden algemeen toezicht op zwerfafval. Het terrein van de Goeij (Steinsedijk 51) is de plaats
waar vandaan de Koetserij (6 man) zal starten. Zij worden door de Hospitality voorzien van een
lunchpakket en koffie (1x ’s ochtends en 1x tussen de voorstellingen door).
Tijd vanaf
10.00

Tijd t/m
16.30

Wie
Jose Spruit, Nel de Vries

Benodigdheden: Thermoskan

Host lezing
De Host (lezing) ontvangt de bezoekers van de lezing in de Boezem en is aanspreekpunt voor Tanja
Wassenberg (verzorgt lezing). Bedient de laptop / beamer en in zorgt voor scherm / geluid in overleg
met de Boezem.
Tijd vanaf
14.30

Tijd t/m
15.45

Wie
Marja Kramer, Annette van der Vossen

Benodigdheden: Scherm/Beamer/Microfoon

Host Prinsessenboerderij
De Host (Prinsessenboerderij) ontvangt de bezoekers in de Prinsessenboerderij, beantwoord vragen
van bezoekers en houdt toezicht.
Tijd vanaf
10.00
13.00
(of eerder)
14.00

Tijd t/m
13.00
14.00

Wie
Adriaan Speksnijder
Tanja Wassenberg

16.30

Hans van Dam

Benodigdheden: -

Parkeerbegeleider
De parkeerbegeleider draagt zorg dat bezoekers ordelijk hun auto’s parkeren en ophalen.
De parkeerbegeleider heeft parkeerinstructies als leidraad.
De parkeerbegeleiders van het eerste blok, melden zich bij de informatietent en halen de instructies
en portofoon op, deze blijven vervolgens op de post.
De parkeerbegeleiders van het laatste blok leveren de portofoon weer in bij Barrie Jansen.
De overige parkeerbegeleiders melden zich bij de informatietent vlak voor hun ‘dienst’.
Denk aan de tijd nodig om bij het terrein te komen.
Tijd vanaf
09.00
11.45
14.15

Tijd t/m
11.45
14.15
16.30

Locatie Welkoop
Job Pijpen, Hans Speksnijder
Job Pijpen, Theo Spruit
Job Pijpen, Wim de Groot

Locatie Opweg
Arie Gelderblom, Martin Markus
John de Vries, Sjaak Baauw
Arno van Rossum, Lennart
Hesseling

Benodigdheden: Portofoon

Verkeer coördinator
De verkeer coördinator is het eerste aanspreekpunt mbt verkeer. Hij staat in contact met de
verkeersbegeleiders, houdt toezicht op parkeerdrukte in het dorp en regelt het verkeer daar waar
van toepassing.
Uitgifte/Ontvangst van portofoons.
Verkeersregelaars opvangen (melden bij Info tent).
Parkeerregelaars opvangen – eerste tijdblok, (melden bij Info tent).
Post-instructies uitdelen (liggen bij de informatietent).
Wegafsluiting Onderdijk / Opweg – tot aan Freule van Wassenaarstraat.
Wegafsluiting instellen (sluiten Goejanverwelle - sluis en brandweer), tijdens de 2 aanhoudingen - 2
man / afsluiting
Tijd vanaf
Tijd t/m
Wie
10.00
16.30
Barrie Jansen
Benodigdheden: Portofoon

