Draaiboek
Titel:

Prinses en Patriot

Sub-titel:

De geschiedenis begint in Hekendorp

Datum evenement:

September 2019

Locatie evenement:

Hekendorp (Goejanverwelle, Sluis, Oost- en Westkade, Opweg)

Status:

Werk in uitvoering

Laatste wijziging:

30 juli 2019 – kleine aanpassingen in programma
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Programma
Activiteiten donderdag

Tijd
18:00

Activiteit
Opbouwen

Activiteiten vrijdag
Tijd
18:00

23:30

23:30

00:00

Activiteit
Vrijdag einde dag beginnen we met een feestavond, een kaas- en wijnfeest verzorgt
door lokale ondernemers, op het evenementen terrein.
Een troubadour zorgt voor een gezellige muzikale klank.
Kleding in koninklijke stijl wordt op prijs gesteld.
Sluiting feestavond en evenementen terrein.

Activiteiten zaterdag
Tijd
10:00
10.00

16.30

11.00
12.30

12.00
13.30

14:00
15:00
16:30

15:00
16:00
20:00

Activiteit
Start zaterdag programma, de informatietent op het evenementen terrein gaat open.
Diverse activiteiten;
• Clinic handboogschieten,
• oude ambachten,
• kraampjes,
• springkussen,
• escape room,
• puzzeltocht,
• kampement beschikbaar voor bezoek en uitleg van de re-enacters,
• demonstratie musketten door re-enacters,
• horecapunt open en alles muzikaal aangekleed door een troubadour.
Eerste voorstelling/aanhouding nabij/op de Goejanverwellesluis.
Dorpswandeling door Hekendorp, langs historische objecten onder begeleiding van
een lokale gids (docent geschiedenis).
Aanmelden vanaf 10.00 bij de informatie, deelname is gratis.
Tweede voorstelling/aanhouding nabij/op de Goejanverwellesluis.
Lezing Tanja Wassenberg / Maarten van Rossum in de Boezem.
Sluiten officiële gedeelte van het programma.
Horeca blijft open.

Activiteiten zondag / maandag
Tijd
NTB
NTB

Zo
Ma

Activiteit
I.v.m. kerk activiteiten dienen de grootste obstakels opgeruimd te zijn
Restant opbreken / opbergen

Terrein / Plattegrond
Het evenement speelt zich af op;
- vrijdag
o Weiland Piet Reyneveld
- zaterdag
o Sluis
o De Boezem
o Mogelijk is de School/Kerk te bezichtigen/Kerk
o Weiland (langs opweg, brede gedeelte); hier zal een tweede brug over de sloot (ter
hoogte van Fam. Vreeswijk) gebouwd worden.
Ter ondersteuning van vergunning aanvraag en inplannen activiteiten, zie <<plattegrond>>
Uitvoering: Prinses en Patriot / Jaap

Aanhouding
Hekendorpse Toneelvereniging zal 2x een opvoering uitvoeren (ongeveer 30 – 45 min. / opvoering).
Een text schrijver (Richard) zal het script hiertoe schrijven.
Wilhelmina en haar directe gevolg zullen met koets en paarden vervoerd worden.
De prinses wordt met een kanonschot vanaf de sluis aangekondigd?.
Kinderen begeleiden de soldaten / stoet naar de sluis
Zie verder “voorlopig Draaiboek HTV 14 SEPTEMBER”
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud, Ineke & HTV

Optocht Kinderen
Met de aankondiging van de komst van Prinses Wilhelmina van Pruisen de ‘soldaten’ naar de sluis
marcheren vooraf gegaan of gevolgd door kinderen (zonder muziek). Mogelijk dat de kinderen ook nog
via school een lied instuderen, dan moeten we kijken wanneer dat uitgevoerd kan worden.
De kinderen zijn verkleed (cape met logo). Er is samenwerking gezocht met Heksameter uit Oudewater
voor stof etc. Capejes worden door ouders en ouderengym (Hekendorp in Beweging) gemaakt.
Zie verder “voorlopig Draaiboek HTV 14 SEPTEMBER”
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ineke i.s.m. Sinterklaasvereniging & Hekendorp in Beweging

Re-enactment groepen
Re-enactment groepen;
- groep Saluut Batterij Rijdende Artellerie (Naarden)
o bastionra@hotmail.com
- groep Douane Imperiales (Musketten demonstratie)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard

Troubadour
Op vrijdagavond zal Rob (kennis van Richard) muziek verzorgen, hier zijn geen kosten aan verbonden.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard
Er is een troubadour benaderd die op zaterdag op de dag passende muziek verzorgd.
Van 11 .00 -15 00. uur. De prijs komt totaal op € 505 ex.6% BTW.
Rekening wordt na afloop verstuurd.

Contact: Henk de Geus (+31 640376090); henkdegeus1@gmail.com
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud
Robbert (troubadour via Oranjevereniging) is benaderd voor zaterdagavond, nog geen uitsluitsel of dit
gaat lukken.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard

Lezing1
Als spreker heeft Maarten van Rossum toegezegd te komen.
Plaatsbewijzen dienen gereserveerd te worden.
Toegangsprijs EURO 5,Toegang op basis van inschrijving, max. 160 mensen
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard

Lezing2
Tanja Wassenberg (promovendus – Jakob Blauw, leider Patriotbeweging Gouda) heeft hulp aangeboden.
Wij kunnen bij haar terecht met vragen, zij heeft veel informatie, zij wil evt op 14 september awzg zijn.
- Onderwerp voor de lezing zal zijn het onstaan en de invloed van de burgergenootschappen en hoe dat
zich verhoudt tot de aanhouding van destijds,
- Jij streeft er naar om de lezing 30 - 45 min te laten duren, wij kijken nog naar een geschikt moment in
het programma, dit zou voorfagaand aan de lezing van Maarten v Rossum kunnen,
- Het tonen van de portretten en het laten raden van de karakters/emoties is ook iets wat je kunt doen,
- In principe kun jij zeker een dagdeel aanwezig zijn, als je maar niet om 09.00 aanwezig hoeft te zijn,
- Een beamer om wat dias/plaatjes te tonen zou handig zijn als dat er is.
Als tegenprestatie;
- tegemoetkoming in je reiskosten (brandstof)
- de mogelijkheid om je pas uit gegeven boek te tonen (ik heb aangegeven dat je evt wel gebruik zou
mogen maken van een (deel) marktkraam, dit zou je evt kunnen combineren met de portretten, maar
dat is aan jou om te beslissen).
- de mogelijkheid om af en toe te zitten.
Contact: +31653612110; tanjawg@hotmail.com
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud

Inzet Hekendorpse Ijsclub (Verlichting / Oud- Hollandsespelen
Bericht van de IJsclub;
Er wordt een kruisboog clinic verzorgt.
De afspraak is gemaakt met Aad de
-man, het volgende is nodig;
• Er is een aanhanger nodig om spullen op te halen,
• een afgezet stuk (7meter van ‘doel’)
• geschikt voor mensen van 6 tot 99 jaar.
• Er kunnen 4 mensen tegelijk schieten,
• er zijn 4 instructeurs.
• De ‘baan’ moet afgezet, kan met ‘schapen-hek’ en de achterwand met gaas/doek of stooibalen.

De prijs is €80,
De instructeurs zouden wij wel voorzien van lunch en evt andere zaken (toilet/ omkleden bij slecht
weer)
Verdere bijdrage zou (kunnen) zijn;
• Verlichting van de IJsclub met de wijn- en kaasavond,
• Overzicht / lijst met kinderen die in Hekendorp wonen maar (basis) onderwijs in Oudewater
(elders) volgen, dit i.v.m. gastles te verzorgen door burgermeester Pieter Verhoeve (datum
wordt nog bekend gemaakt).
Uitvoering: Heleen / Hekendorpse IJsclub

Hekendorpse vlag
Ontwerp (alg. Hekendorps gebruik), Voorbeeld maken, Inschrijving, Productie, Verkoop.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard i.s.m. Heleen de Groot

Hekendorps kwartet
Uitvoering: Prinses en Patriot / Oranjevereniging (Betty)

Puzzeltocht door dorp
Uitvoering: Prinses en Patriot / Oranjevereniging (Betty)

Escape room
Uitvoering: Prinses en Patriot / Oranjevereniging (Betty)

Fotoshoot
Kitty Hieltjes wil foto’s komen maken (reportage of fotoshoot) – verkleed kleding?
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard
... wordt ook gevraagd foto’s te maken.

Horeca
Boezem en Uitspanning leveren een actieve bijdrage aan het programma vwb;
- Drank,
- Eten,
- Locatie,
- Tafels (bier, 10x), Banken (20x)
- Munt verkoop (op reenactment terrein).
Verdeling opbrengsten; 45% Boezem, 45% Cafe, 10% Prinses en Patriot
Uitvoering: Prinses en Patriot / Café i.s.m. de Boezem

Overige (mogelijke) activiteiten
-

High-tea / meet & greet met de prinses, als bedankje voor ‘vrijwilligers’ (Oktober / November)
Springkussen (Heleen)

Kraamhuur en verhuur
Inhuur via Michel Bijleveld Oudewater? (4 mtr a 24? euro incl btw)
• Max 20 kramen,
o Huurprijs bij commerciële activiteit (1 dag euro 30, weekend euro 50)
o Huurprijs bij liefdadigheid / samenleving (gratis)
o Huurprijs bij ‘anders’ (euro 25)
• Wie te benaderen voor de vrijdag (Commercieel)?;
o Jan Gelderblom, Sander en Femke, Kaasmeisje, Fons Mandemakerij, Stefan Snel (Delta
Wine in Waddinxveen), de Boezem, Niels Wijnhandelaar (Goejanverwelle), Jaap
(Shoarma)
• Wie te benaderen (niet commercieel), Ingrid, Ineke, School, …
• 5x Oude Ambachten; Hout draaien, Kniepertjes bakken, Schreinerij, Brocante, Glas in lood …
(deze hebben 5 meter kramen nodig)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Jaap/Ineke/Heleen

Vrijwilligers
Om deze herdenking te doen laten slagen zijn vele vrijwilligers nodig.
- Verenigingen worden benaderd,
o IJsclub verzorgt activiteit
o Sinterklaas vereniging begeleidt kinderen tijdens optocht
o Oranjevereniging verzorgt puzzeltocht en escaperoom
o JVG is gevraagd banken/tafels + party tenten te verzorgen
o Speeltuinvereniging is gevraagd lunchpakketjes te verzorgen
- Er komt een inloop ochtend voor de bewoners (22 juni van 10.00 – 12.00 in het cafe),
- Platform Hekendorp betrekken?
- Diverse personen hebben aangegeven te willen helpen met hand / spandiensten
- Maatschappelijke stages voor extra handjes (aankondiging via IJsselbode)
Gaan uit van 60 vrijwilligers die allen een lunchpakket en aandenken krijgen (hiervoor euro 1000
reserveren)/
Uitvoering: Prinses en Patriot / allen
Aandenken: kijken naar budgetgift.nl
- Mok (rond 8 cm, hoog 9 cm) bedrukt met vlag. 100 stuks a euro 436
- 60 voor vrijwilligers, rest vrije verkoop

School
De school werkt aan de hand van thema’s, 5 per schooljaar, door de school zelf in te vullen maar die wel
moeten passen binnen de gestelde leerdoelen, de aanhouding zal als thema ingepast geen worden.
In kader van cultuur gerelateerde lesstof heeft school connecties met Muziekhuis Oudewater, daar zal
ook gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.
Burgermeester Pieter Verhoeven verzorgt op 11 september (1,5 uur) een gastles, dit is voor leerlingen
vanaf groep 5.
Er zal actief gepromoot gaan worden op school (woensdag ochtend 4 september om 09.00) door de
prinses en haar gevolg.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud i.s.m. School (Dionne)

Voorzieningen (zie ook plattegrond)
Parkeren (plan)
Zie mobiliteitsplan.
Evt. parkeergelden komen ten goede aan organisatie.
- P-terreinen (euro 2)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Organisatie

Pendeldienst Oudewater – Hekendorp
‘SweetCaroline’ gaat varen tussen Oudewater en Hekendorp
Contact: Trudy van Eck / TIP (Oudewater monumentendag organisatie)
Contact: info@partyschipsweetcaroline.nl.
Tel: 06-26094426 (Carolien)
We kunnen een speciaal tarief hanteren zodat het ook aantrekkelijk is om mee te varen.
Heen van Oudewater naar Hekendorp: 7,50 enkele rit inclusief koffie of thee met appeltaart (
van Abrona )
Terug Hekendorp naar Oudewater : 5,00 euro excl. Drankjes
Aan boord zijn er wel drankjes verkrijgbaar tegen schappelijke prijzen.
- 09.30 Vertrek Oudewater (Brug bij Zwier Regelinkstraat)
- 10.30 Aankomst / Vertrek Hekendorp (Jaagpad, bij Wilhelminabrug)
- 11.30 Aankomst / Vertrek Oudewater
- 12.30 Aankomst / Vertrek Hekendorp
- 13.30 Aankomst / Vertrek Oudewater
- 14.30 Aankomst / Vertrek Hekendorp
- 16.30 Vertrek Hekendorp
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud

Pendeldienst touwtrein – Hoogebrug – Hekendorp / Hekendorp – Oudewater?
Touwtrein als pendeldienst tussen Hogebrug en Hekendorp? ..
Contact: Connie de Jong (convanbeek@hetnet.nl)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud
Discussie over prijs euro 400 te duur

Sanitair
Er komt mobiele toiletwagen (plaszuilen?).
- Evenementen terrein
- mogelijkheid gebruik te maken toiletten van de Boezem (invalide toilet)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Jaap

Informatie
Er komt een informatie pagina (internet) voor bezoekers, entertainers waarin praktische informatie
vermeld staat, zoals programma, terrein, vervoer, etcetera.
Er komen informatieborden (3x, max 5x) waarop zichtbaar is;
- Layout van evenement locatie,
- Programma,

- Lijst met telefoonnummers
Vanuit de gemeente is er een maximum van 5 spandoeken aangegeven.
Uitvoering: Prinses en Patriot / organisatie

Stroom
De Wit Aggregaten levert;
- stroomaggregaat,
- verdeelkast,
- verlengsnoer,
- Transport (gratis).
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud

Veiligheid
Verkeersregelaars
Onderwerp : Uw aanvraag SVW-0098 - Prinses en Patriot
Beste Ruud Rooimans,
Hierbij bevestigen wij uw aanvraag bij de Stichting Verkeersregelaars Woerden, waarvan u hieronder
een kopie vindt. Wij gaan direct voor u aan de slag.
Onze huidige tarieven kunt u vinden op onze website. In tegenstelling tot het verleden zullen wij u
standaard geen offerte meer doen toekomen.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met op met onze coördinator door te antwoorden op
dit bericht, te mailen naar coordinator@verkeersregelaarswoerden, of te bellen met 06 242 093 09.
Deze zal nog met u contact zoeken om de inzet voor te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Stichting Verkeersregelaars Woerden

EHBO
EHBO dient zichtbaar en voldoende aanwezig te zijn.
Er dient voor de EHBO een werkplek te zijn (tent).
EHBO Oudewater is gevraagd te assisteren.
• Eelke Deekens (Secretaris)
G.J. van de Veenstraat 18
3421 CB Oudewater
tel: 0348-561013
e-mail: ehbo-oudewater@hetnet.nl
EHBO Oudewater is aanwezig op 14 september;
• 2 man gehele dag
• 1 man afwisselend
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud i.s.m. EHBO Oudewater

Communicatiemiddelen
Daar waar nodig zal de organisatie communicatie middelen in zetten (mobiele telefoon of portofoons).
Richard kan een paar microfoons leveren, mogelijk dat het muziekhuis in Oudewater ook wat
geluidsapparatuur kan leveren.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Richard, Jaap

Gemeente en Vergunningen
Gemeente
Vanuit de gemeente is Janneke Steens eerste aanspreekpunt vwb vergunningen en administratieve
processen.
Burgemeester Pieter Verhoeven en wethoud Bob Duindam (gemeenteraad) worden op regelematige
basis op de hoogte gehouden van voortgang en evt belemmeringen.
Uitvoering: Prinses en Patriot / Jaap

Materiaal t.b.v. wegafzetting, bebording etc.
Onze gedachten gaan op dit moment uit naar;
− Hekken om weg af te zetten (3x)
− Hekken oid tbv fiets parkeer mogelijkheid (10X)
− Verkeersborden - toegangs weg afgesloten (3x)
− Vuilcontainer(s)
− Mogelijk andere materialen.
Contactpersoon bij de gemeente: Martin van Vliet, opzichter van het Wijkteam vliet.m@woerden.nl
06-20094721.
Materiaal kan vrijdag opgehaald worden (half uur tevoren even bellen) en maandag weer retour,
afstemmen met Joop Snel (06-23085373)
Uitvoering: Prinses en Patriot / Ruud

Veiligheidsplan
Er dient een veiligheidsplan beschreven te worden en dit dient samen met de vergunning aanvraag
ingestuurd te worden. Vergunning wordt pas 3 maanden voor evenement serieus behandeld, echter is
het verstandig vroegtijdig de politie ook te informeren i.v.m. transport, opslag, gebruik van wapens en
munitie.
Contactpersonen bij de gemeente:
Frank Velings (politie); frank.velings@politie.nl .Leendert Wignand; Team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, wignand.l@woerden.nl
Telefoon: 0348 - 42 88 11 / 06 - 20 09 47 63
Uitvoering: Prinses en Patriot organisatie/Jaap, Ruud

Risico’s / Issues
Omschrijving
Samenvallen van het feest met de start van de
werkzaamheden aan de W.v.Pruisenbrug.

Actie
Er komt een noodbrug

Is het dorp wel bereikbaar voor hulpdiensten

Ja … is beschreven in het veiligheidsplan

Kan er extra aandacht zijn voor Hekendorpse
Buurt?, dit schiet er vaak bij

Geen enkele buurt(schap) zal bewust gemeden
worden

