
Vacature Vrijwilliger Verhalentafel 
 
Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis van Kerkrade en/of Brunssum en houd je van de 
verhalen en anekdotes die bewoners te vertellen hebben? Heb je een luisterend oor en een 
vlotte pen? Dan zoeken wij jou! 
 

Regelmatig wordt in de HuB.Bibliotheek Kerkrade (5x per jaar) en in Bibliotheek Brunssum 
(4x per jaar) ‘De Verhalentafel’ georganiseerd.  
 
(https://www.bibliotheekkerkrade.nl/activiteiten/agenda/verhalentafel--vasteloavend-in-
kirchroa--.html of Verhalentafel ‘De oude kroegen in Brunssum’ (bibliotheekkerkrade.nl)  
 
Tijdens een Verhalentafel staat er een straat, buurt, wijk of thema centraal. Rondom dit 
thema zijn er foto’s vanuit het archief en oude krantenknipsels van Delpher aanwezig. 
In een ongedwongen sfeer halen we samen herinneringen op aan het betreffende thema en 
zodoende ontstaan er verhalen. De foto’s worden vervolgens met een korte begeleidende 
tekst op ‘Verhaal Lokaal’ geplaatst zodat bezoekers van de bibliotheek er ook van kunnen 
meegenieten. 
 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die bij de Verhalentafels aanwezig wil zijn om de 
verhalen op te tekenen en deze kort en bondig samen te vatten als onderschrift bij de foto’s. 
 

Missie Bibliotheek Kerkrade e.o. 
Bibliotheek Kerkrade e.o. biedt voor alle inwoners van de gemeenten Kerkrade, Simpelveld 
en Voerendaal toegang tot betrouwbare informatie met aandacht voor actualiteit, lokaliteit en 
maatschappelijke relevantie. Zij faciliteert levenslang leren en stimuleert vaardig 
burgerschap. Dit gebeurt op een uitnodigende en open wijze in een inspirerende omgeving. 
De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar plaats is voor debat en uitwisseling van cultuur, 
en een plaats waar kennisdeling plaatsvindt. Spreekt dit je aan? Dan horen we graag van 
jou!  
 
Wat zoeken we precies en wat kun jij verwachten? 
 
 

Werkhouding 
 

● open 
● uitnodigend 
● representatief  
● wervend 
 

 

Taken bij activiteit 
 

           Voorbereiding 
● draaiboek voor de activiteit doornemen 
● deelnemerslijst controleren 
● helpen bij klaarzetten van apparatuur en inrichten van de ruimte met stoelen, tafels, 

foto’s van de betreffende verhalentafel en kapstok 
● koffie en thee klaarzetten 

 

 



           Ontvangst gasten 
● gasten verwelkomen  
● koffie en thee aanbieden 
● komende activiteiten onder de aandacht brengen 
● indien nodig inschrijving en betaling controleren 

● een prettige sfeer in de bibliotheek bewerkstelligen  
 

Na activiteit 
● (indien nodig) samen met bibliotheekmedewerker de activiteit afsluiten 

 
 

Wat heb jij ons te bieden? 
 

Je bent/hebt: 
• representatief, dienstverlenend en klantvriendelijk 

• beheersing van de Nederlandse taal 

• affiniteit met mensen en bibliotheek 

• plm een ochtend per maand beschikbaar  
 

Wat kun jij van ons verwachten? 
 

• een plezierige en inspirerende werkomgeving  

• samenwerkingsovereenkomst met goede voorwaarden  

• indien nodig scholing/training 

• een gratis lidmaatschap van de bibliotheek  

• vrijwilligersbijeenkomsten en/of attentie 

 
 
Locatie 
HuB.Bibliotheek Kerkrade of Bibliotheek Brunssum 
(in onderling overleg) 
 

Contactpersoon/inhoudelijke informatie: 
Hanneke van Dongen, Programmamaker  
h.vandongen@bibliotheekkerkrade.nl 
045 7630548 
 

Contactpersoon/aanmelden: 
Diana Sweelssen, Stafmedewerker P&O en Coördinator Vrijwilligerszaken  
d.sweelssen@bibliotheekkerkrade.nl 
045 7630524  
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