
Stagiair 1: 

Toen we in de Sint Maartenskerk aankwamen wisten we nog niet goed wat we moesten 

verwachtten, maar dit werd al snel duidelijk. Er was een schema met wat er allemaal moest 

gebeuren, dus dat was wel handig.  

 Onze eerste taak was het wegzetten van de banken. Voor de rest moesten we het een en 

het ander helpen of sjouwen.  

 We kregen na de pauze ook nog een rondleiding van de torengids die ons een 

rondleiding gaf door de toren. Dit was allemaal leuk om te zien en mee te maken.  

 Hierna hebben we nog het een en het ander moeten doen. 

Hierna zat dag 1 erop voor ons groepje. De volgende moest er veel gebeuren;  

 de lampen moesten boven het podium worden opgehangen,  

 dranghekken moesten worden geplaatst en  

 er moest nog veel versierd worden.  

Het was wel zwaar en moeilijk om de lampen te plaatsen, door de erg krappe loopruimtes. Omdat 

we van school 8 uur vrij kregen, moesten we weer terug naar school om daarna weer terug naar 

de kerk te gaan. 

Hierna moest alles nog netjes worden gemaakt en werden er veel puntjes op de i gezet.  

 

Stagiair 2: 

Allereerst verbaasden we ons erover hoeveel er moet gebeuren voor een evenement want niet 

eens zo groot is, er stond een takenlijst met wat er allemaal moest gebeuren die behoorlijk lang 

was. Maar dit zagen we meer als een uitdaging in plaats van een probleem. Het aantal spullen 

wat nodig was ook echt veel meer dan iedereen verwachtte, bijvoorbeeld de lampen. 

 

De taken waren duidelijk en goed te overzien met z’n tweeën. Alhoewel de trappen en de smalle 

gangen het niet erg makkelijk maakten om veel spullen te sjouwen verliep dit allemaal wel 

soepel. Terugkijkend naar de stage vonden we het wel leuk, we moesten niet te hard werken en 

het was ook een leuke groep vrijwilligers. 

 

Stagiair 3: 

Op woensdag begonnen wij met de opbouw van het feest. We hadden gezamenlijk een aantal 

taken te verrichten zoals het verwijderen van de kerkbanken uit de kerk. Dit was geen zwaar werk 

maar moest wel voorzichtig gebeuren omdat er anders onderdelen van de bank af konden 

breken.  

 We tilden de banken met tweetallen op terwijl een ander persoon er een karretje onder 

reed, zo konden we de banken verrijden.  

 Een van onze taken was stoelen ophalen bij de Poorterij en deze plaatsen in de kerk. 

 De volgende dag begonnen wij met de opbouw van de licht stellages, in twee tallen tilden 

wij een rek met 4 lampen door het trappenhuis omhoog, dit was wel wat zwaarder en 

moest secuur gedaan worden omdat het trappenhuis niet heel breed was, hier moesten 

wij wel geconcentreerd blijven. Later op de dag hebben we de licht stellages afgesteld en 

aan gesloten. 

 ‘s Middags moesten wij meehelpen met het ophalen van de piano, dit was zwaar werk 

maar duurde niet lang.  

 ’s Avonds kregen wij allemaal onze taken, bijvoorbeeld in de stoet meelopen, appels uit 

delen, soep verkopen, en andere taken. Tijdens de avond kregen we zo nu en dan nog 

wat taakjes tussen door. 

We hebben de stage als leuk ervaren. Het werk was niet zwaar en we hoefden niet hard te 

werken. De taken werden duidelijk beschreven en er waren weinig onduidelijkheden.  

 


