
Duchenne Heroes 2021

WELKOM 
VRIJWILLIGERS

Nog maar 19 dagen...



Danique Patrick

Vrijwilligerscoördinator Productie

Aanspreekpunt voor: Aanspreekpunt voor: 

- Alle vrijwilligers! - Materialen / Tenten

- Vragen 

- Problemen/oplossingen 

- Campings

- Logistiek

- Een gezellig kletspraatje 
;-)

- Technische 
ondersteuning



CORONA

…..
…..

1. Bereid je reis goed voor. Vul het Passagier 
Lokalisatie Formulier in 48 uur voor je België 
inreist 
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-
passenger-locator-form

2. Registratie on event via Corona Check App
3. Algemene Corona Basisregels
4. Wat doe je als?
5. Veranderingen voor bepaalde taakgroepen
6. Overige aanpassingen



CORONA

…..
…..

Registratie on event via Corona Check App
Bij binnenkomst op de eerste camping in Echternach dien 
je bij de registratie een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of 
negatieve uitslag van een PCR test te laten zien. Dit 
wordt gecontroleerd middels de Corona Check App. Heb 
je dit niet dan word je de toegang geweigerd.



CORONA

…..
…..

Basisregels die voor iedereen gelden:
- houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Voorkom groepsvorming.
- was regelmatig je handen met desinfect. Voor het begin van je 

werkzaamheden en sowieso aan het einde van je werkzaamheden. 
Ga je naar het toilet, zorg dan altijd dat je je handen wast

- draag een mondkapje waar dat vereist is (sowieso tijdens de 
avondbriefing en in de rij van het buffet)

- bij corona gerelateerde klachten stop je direct met je 
werkzaamheden, vermijd je contact en houd je afstand, en meld je 
je bij de organisatie (via het servicenummer of de coördinator) voor 
verdere instructies

- volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie



CORONA

…..
…..

Wat als?

Kijk op de FAQ pagina van onze website: 
https://www.duchenneheroes.nl/faq-corona-beleid

Wat als je niet gevaccineerd bent en je ook niet wil laten testen?
Wat als je klachten krijgt?
Wat als je positief getest bent?
Waar vind je actuele informatie over de maatregelen?
Etc



CORONA

…..
…..

Specifieke corona maatregelen voor onderstaande taakgroepen;
- Bouwploeg
- Massage
- Checkpoint
- Ontbijt en dinerteam
- Bezemwagen



CORONA

…..
…..

Bouwploeg;
- Bouw de grote tent op met zo min mogelijk zijwanden / zorg voor voldoende 

ventilatie in de tenten

- Je krijgt per dag instructie hoeveel zitplaatsen zijn toegestaan. Zorg altijd voor 
voldoende ruimte tussen tafels en banken. 

- Plaats in overleg met Patrick rode kruizen op de banken waar mensen 
niet mogen zitten. Er moet 1,5 meter afstand zitten tussen de zitplaatsen

- Plaats de borden met corona regels bij het buffet, sanitair, bar en grote tent
- Bouw de buffettent zou ruim mogelijk op. Deze wordt naast de grote tent geplaatst zoals 

we dat aantal jaar geleden ook hadden. Er worden vier uitgiftepunten geplaatst
- Plaats de desinfectpalen (4 stuks) voor het begin van de buffetten



CORONA

…..
…..

Massage:
- Er worden een maximum aantal tafels per tent / ruimte neergezet om voldoende afstand te 

kunnen houden
- Voor aanvang van een massage beurt, dient deelnemer zijn handen te desinfecteren en 

een mondkapje te dragen. 
- Laat deelnemers buiten wachten
- Je kunt bij elke deelnemer een health check doen om er zeker van te zijn dat ze geen 

corona gerelateerde klachten hebben. 
Je stelt dan de vraag: ´heb je corona gerelateerde klachten?´ Indien dit met NEE 
beantwoord kan worden, kunnen ze naar binnen. krijg je een JA? informeer dan direct de 
organisatie

- Zorg voor voldoende ventilatie, sluit tenten niet volledig af en open ramen indien mogelijk
- Zorg dat je na elke massagebeurt de tafel schoonmaakt met desinfect en je je

handen goed reinigt. 
- In Belgie is het verplicht dat je een mondkapje draagt in een afgesloten ruimte. Tijdens je 

werkzaamheden moet je dus een mondkapje dragen



CORONA

…..
…..

Checkpoints:
- Draag tijdens het bereiden en het uitdelen van voedsel altijd een mondkapje 

en handschoenen
- Vervang je handschoenen regelmatig
- Laat deelnemers eerst een handen desinfecteren voor ze iets van de tafel 

pakken
- vraag deelnemers een rustig plekje te zoeken waar ze even wat kunnen eten 
- plaats op het checkpoint de borden met corona regels op een zichtbare plek
- Bouw het checkpoint zo ruim mogelijk op



CORONA

…..
…..

Ontbijt en dinerteam:
- Tijdens het bereiden van het ontbijt en het diner dienen alle vrijwilligers een 

mondkapje en handschoenen te gebruiken. 
- Probeer zelf ook zoveel mogelijk afstand te houden waar mogelijk
- Het buffet wordt opgediend door vrijwilligers. 
- Aan het begin van de rij staan er diverse desinfect-pompjes. Iedereen is verplicht 

eerst de handen te desinfecteren voor ze bij het buffet komen.
- In de rij dient iedereen 1,5 meter afstand te houden
- Buffettijden worden verruimd. Indien mogelijk kunnen deelnemers eten tussen 18.00 

en 20.30 uur (check met Patrick Nagelvoort)
- Deelnemers worden zoveel mogelijk aangestuurd om te eten bij hun eigen tent of 

camper
- Maak de eettafels in de tent meerdere keren per shift schoon



CORONA

…..
…..

Overige aanpassingen:

- Avondbriefing in aangepaste vorm. Mondkapje verplicht
- Mondkapje verplicht in de rij van het buffet
- Eet en drink zoveel mogelijk bij je eigen tent of camper
- Feestavond krijgt andere invulling
- Finish evenement in La Roche aangepast en zonder publiek



Praktische zaken

Vrijwilligershandboek

Paklijst
- Slaapplek: tent, luchtbed/mat, slaapzak 

(kan koud zijn), kussen, stoeltje, 
elektriciteit.

- Beker, bord, bestek.
- Benodigde kleding (werkschoenen, 

handschoenen) 
- Mondkapje + desinfect gel

Vervoer
- Zoek je nog vervoer of heb je een plekje 

over? Gooi het in de Facebookgroep!

Registratiedag 11 september
- Verkeersploeg en bouwploegen 8.00 uur
- Registratieploeg 12.00 uur
- Andere vrijwilligers vanaf 14.00 uur



 Tussenstand top 5 vrijwilligers

1 2 3 4 5



Productsponsor kanjers!

- Peter Heemskerk (Koffie, thee & toebehoren)
- Lenard Horst (Vrachtauto’s)
- Marianne Kooijman (Massageartikelen en banken)



BOUWPLOEG

Céline Hoveling (coördinator)
Herman van Braak

Marco van Kemmenade
Janne Enthoven

Willem den Houdijker
Jonas Creton

Dennis Spangenberg
Ramon Bleijleven
Anne de Zeeuw
Gijs de Kleuver



DE TAAKGROEPEN: GLAMPING BOUWPLOEG

Xander Groot (coördinator)
Wietse Kuipers

Karin Coppelmans
Marco Leeflang
Jan Janssens
Gerard Brink

Rick van Braak
Jaap Woudsma

Berendje van Boven



CAMPING BURGEMEESTERS

Rinus Hollerman
Hans Hulsebosch

Wim Erkelens
Hans Jonker



CHECKPOINT 1 EN CHECKPOINT 2

CP1
Jette Dubois (coördinator)
Esther van Marle
Matthea van Marle
Dook Harks
Herman Arends
Jan Reijerse
Patrick Meijerink
Anneke van der Wijst

CP2
Peter Heemskerk (coördinator)
Kjelt Bakker
André Hemmer
Piet Wollaert
Jan van den Oever
Janneke Valkema
Juliette van Dijk



REGISTRATIE

Jantje Karsijns (coördinator)
Marianne Kooijman

Anke Verberkt
Annet Treur
Patrick Mens



CATERINGTEAM

Famke Boon
Monique Robbesom

Veronica Menting
Aukje Bonthuis
Sabine Rotering

Martha Mosselman
Harriette Klabbers

Gijsbert van Gessel
Mirjam Eikelboom
Wim van de Kant
Baukje Stienstra

Gusta Talen (coördinator)
Jenny van Tolij (coördinator)

Joke Spanjer
Stef Spanjer
Hetty Borst
Ineke Groot

Jannie Kuipers-Jeuring
Rianne de Leeuw

Judith Jordam
Ingrid Boon
Ria Brink



TRANSPORTPLOEG

Lenard Horst (coördinator)
Mike van Deursen

Jarno Bremer
Edwin Vijverberg



BEZEMWAGENS

Marcel van de Vorst (coördinator)
Jacqueline Verhoeven

Frans Gerding
Simone Reijersen



RODE KRUIS EN ARTS

Bert Kuipers (coördinator)
Hans van Eck

Carlo van Rijsewijk
Jolanda Kuijpers
Marcel Kanders

Frank van Eijnatten
Annemie van Gerven

Rob Lossie
Nora Noë

Henk Willems
Debby van Eck

Arts: 
Peter Scholten



MASSAGETEAM

Liesbeth van Vorselen (coördinator)
Farilda Hagelaar

Cindy Matser
Vera Wevers
Gerco Talen

Cindy de Pagter
Natasja van der Kuijl
Frans van der Meij

Daniëlle Brinkkemper
Johnny de Pagter
Marlinda Renes

Bart Uelen
Angela Doornekamp
Linda Veldt-Dekker

Rina ten Cate



MORRISDRAAIERS

Paul van den Bosch
Robert Coffeng



BARTEAM

Celine Hoveling (coördinator)
Linda Vonk

Celine van der Ham



MAG IK JE FOTO?

Martijn Heemstra (fotograaf)
Dominique Bex (fotograaf)

Yorick Huijbregts - beeldspraak TV (videoploeg)



Wij hebben er zin in, tot in Echternacherbrück!

Vragen? 


