Wat mag u verwachten
Weer
Deelnemers aan een internationale herdenking zullen gedurende verschillende uren aan weer en
wind blootgesteld worden – zonder beschutting – (inclusief ‘s nachts op Anzac Day Gallipoli) en
kunnen extreme weersomstandigheden ondervinden. Consulteer de dienstspecifieke
informatiepagina om te zien welk weer er verwacht wordt en hoe u zich best voorbereidt.

Zitplaatsen
Zitplaatsen bij herdenkingen wordt niet toegewezen of voorbehouden (behalve een beperkte zone
voor bezoekers die ingeschreven zijn voor toegankelijke zitplaatsen) en is beschikbaar volgens
het beginsel “wie eerst komt, eerst maalt”.
Het is belangrijk te weten dat grote groepen misschien niet samen kunnen zitten en dat u
mogelijk van uw groep en/of reisgids gescheiden wordt. Zorg dat u de contactgegevens van uw
gids hebt in het geval u gescheiden wordt.

Toiletten
Tijdelijke toiletten, inclusief sommige invalidentoiletten, en voorzieningen voor het wassen van
de handen worden speciaal voor de herdenkingsdiensten geïnstalleerd. Er zijn geen vaste
toiletten op de meeste herdenkingsplaatsen.

Afval
Er zijn vuilnisbakken op de gedenkplaatsen en er wordt gevraagd dat bezoekers hun afval
bedachtzaam weggooien of, waar mogelijk, afval met zich meenemen. Van de bezoekers wordt
verwacht dat ze de historische aard van de plaatsen respecteren.

Verloren voorwerpen
Als u voorwerpen verliest of vindt tijdens het bijwonen van een herdenking, stelt u best het
personeel van de ceremonie in een bezoekersinformatietent op de hoogte. Na de herdenking
kunnen vragen over verloren voorwerpen worden gericht tot
overseascommemorations@dva.gov.au

Verlichting
Er is geen permanente verlichting op gedenkplaatsen waar herdenkingen worden gehouden.
Veiligheidsverlichting wordt geïnstalleerd aan de ingang en doorheen de gedenkplaatsen, maar
bezoekers kunnen eventueel een zaklamp meebrengen.

Media
De media zullen op de meeste plechtigheden aanwezig zijn. Aanwezigen moeten weten dat er
cameramensen rondlopen en dat er kabels op de grond kunnen liggen. Wees voorzichtig. De
meeste herdenkingsdiensten worden live uitgezonden in Australië door de Australian
Broadcasting Corporation (ABC). Het kan zijn dat u geflimd wordt tijdens de dienst. DVD’s van
de uitzending zullen beschikbaar zijn bij de ABC Library Sales via aanvraag per telefoon 1300
650 587, per e-mail progsales@your.abc.net.au of via het downloaden van een bestelformulier
bij ABC Library Sales - How to Order.

Gezondheid, conditie en eerstehulp
Bezoekers moeten vaak rechtstaan en gedurende een lange tijd aanschuiven, zowel voor
veiligheidscontrole om herdenkingsplaatsen te betreden als voor de beperkte openbare
voorzieningen. De toegang tot de zitplaatsen in tribunes is enkel mogelijk via trappen. Voor
sommige diensten zal u mogelijk lange afstanden moeten afleggen over ruw en oneffen terrein.
De lokale gezondheidsautoriteiten voorzien in beperkte medische ondersteuning op de
herdenkingsplaatsen. Als u medisch materiaal nodig hebt, inclusief medicaties, rolstoelen of
mobiliteitshulpmiddelen, zal u deze zelf moeten meebrengen.
Medische ondersteuning is er voor medische noodgevallen. U wordt aangeraden om pleisters,
aspirine/paracetamol en zonnebrandmiddel mee te brengen aangezien deze niet aangeboden
worden door de eerstehulpteams.

Kinderen en zuigelingen
Denk goed na over hoe goed uw kind of zuigeling de reis- en milieuomstandigheden van de
dienst aankan. Het is belangrijk te weten dat er slechts beperkte toiletvoorzieningen zijn, zonder
aparte ruimte om baby’s te verschonen in de herdenkingsplaatsen.
Als u van plant bent om een kind onder de drie jaar mee te brengen naar een herdenking, wordt
uw kind vrijgesteld van de toegangspas, maar moet op de schoot zitten van een persoon met een
toegangspas.

Toegankelijke zitgelegenheid
Er zijn in beperkte mate toegankelijke zitplaatsen beschikbaar bij herdenkingen. U dient bij de
inschrijving voor een toegangspas uw vereisten aan te geven. Wegens de wisselende omgevingen
en wisselende behoefte aan deze dienstverlening, verandert de hulp die geleverd kan worden van
dienst tot dienst. Houd er rekening mee dat aangifte bij uw inschrijving voor de toegangspas deze
dienstverlening niet garandeert. Toegankelijke zitgelegenheid betekent niet dat er zitplaatsen
voorzien worden voor individuele verzorgers of dat er mobiliteitshulpmiddelen verleend worden.
Bekijk de dienstspecifieke informatie op deze webpagina voor meer informatie over wat wel en
niet inbegrepen is.

Muzikale en andere ondersteuning
DVA ontvangt een groot aantal aanvragen vanwege groepen en individuen die wensen bij te
dragen aan de herdenkingen.
De herdenkingsdiensten volgen een traditioneel formaat en structuur zoals overeengekomen door
de overheden die de herdenkingen plannen. Honderdduizenden Australiërs zijn afstammelingen
van veteranen van de verscheidene acties die herdacht worden en hebben een emotionele
connectie met de herdenkingen. Met deze achtergrond worden spontane aanbiedingen of
verzoeken om inhoud te leveren of een rol te spelen in de ceremonie niet aanvaard. Dit behelst
voorstellen voor artefacten of relikwieën, bugels of andere muzikale instrumenten, liederen,
gedichten, toespraken of lezingen.
In Gallipoli voorziet een vrijwilligersorganisatie vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse
herdenkingen in Turkije. Muzikale ondersteuning voor herdenkingsdiensten in Turkije wordt
voorzien door de Australian and New Zealand Defence Force Band. The Choir of St James’, The
Parish Church of St James’ in Sydney voorziet in koorondersteuning voor de diensten in
Gallipoli. De vrijwilligersorganisatie en het koor zijn beide aangenomen via openbare

aanbestedingsprocedure. De medische ondersteuning wordt voorzien door Turkse
gezondheidsautoriteiten. Tolken worden voorzien door de 18 March University in Canakkale.
In Frankrijk beperken strikte arbeidswetten het gebruik van vrijwilligers en het ministerie neemt
huurlingen aan voor een korte periode via verscheidene dienstverleners om waar nodig
ondersteuning te geven. Muzikale ondersteuning voor herdenkingsdiensten in Frankrijk wordt
voorzien door de Australian Defence Force Band [muziekkorps van het Australische Leger].
Resonance, een van de vele vocale ensembles van de Voices of Birralee uit Brisbane werd
geselecteerd na een competitieve procedure met blijken van belangstelling dat door het
Department of Veterans' Affairs [ministerie van veteranenzaken] geleid werd. U vindt meer
informatie op de webpagina van Voices of Birralee.

Accommodatie
DVA kan u niet helpen bij het boeken van of advies geven over accommodatie, maar u kan de
volgende links bezoeken voor meer informatie:


België: Visit Flanders



Frankrijk: Somme Tourisme



Israël: Go Israel



Turkije: TURSAB

Veiligheid en beveiliging
Bezoek de Smartraveller webpagina van het Department of Foreign Affairs and Trade’s (DFAT)
[ministerie van buitenlandse zaken en handel] voor het meest recente reisadvies over de
veiligheidssituatie in Europa en Turkije. Het is aanbevolen om uw reisplannen te registreren bij
DFAT.
Bezoekers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, welzijn en beveiliging
van bezittingen. Beveiliging en crowd management zijn de verantwoordelijkheid van het
plaatselijke beveiligingspersoneel met controle van bezoekers zoals in luchthavens aan de
toegang van de meeste herdenkingsplaatsen, inclusief tassencontrole.
U dient te allen tijde de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op te volgen.

