
Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
‘Omdat ik aan het werk ben in de bibliotheek komen er natuur-
lijk ook mensen met vragen bij mij. Meestal kan ik ze verder 
helpen, soms haal ik er een collega bij. Wat ik heel leuk vind is 
het contact met mensen. Niet alleen de collega’s maar bijvoor-
beeld ook het contact met de kinderen, die je veel ziet in de 
vestiging in Stadshagen’. Intussen komt er een collega binnen 
die zegt: ‘het is een  topper die Corry’. De sfeer onderling
tussen vrijwilligers en beroepskrachten, is goed. 
De leeftijd van de vrijwilligers is heel verschillend, 
van jong tot oud. Het is een gezellig team waar fijn 
wordt samengewerkt. Corry: ‘vrijwilligerswerk 
moet voor mij afwisselend en uitdagend zijn, maar 
de sfeer is vooral belangrijk en dat zit hier wel 
goed’.

Stilzitten is niets voor haar, maar voor een gesprekje over vrijwilligerswerk wil ze 
graag tijd maken: Corry Dekker. Getrouwd, oma van zeven kleinkinderen en sinds 
april vrijwilliger bij Stadkamer in de vestiging in Stadshagen.

Waarom ben je vrijwilligers werk gaan doen?
‘Ik ben enthousiast over de bibliotheek en gek op boeken, altijd al geweest. Daarom ben ik 
ook al jaren lid van de bibliotheek waarbij ik altijd naar Stadshagen ga om mijn boeken te 
lenen’.  Corry is sinds begin dit jaar met pensioen en merkte al snel dat ze iets miste. ‘Na 
een tijdje was ik wel weer toe aan iets nieuws, aan mensen om mij heen. Ik ging het toch 
missen om onderdeel te zijn van een team. Mijn eigen ontwikkeling vind ik belangrijk. Toen 
ik zag dat ze bij Stadkamer vrijwilligers zochten heb ik me aangemeld’.

Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer? 
De werkzaamheden zijn afwisselend, Corry: ‘Ik ruim boeken, tijdschriften en cd’s op en leg 
reserveringen klaar’. Hierbij krijg je veel boektitels onder ogen wat volgens Corry heel inte-
ressant is: ‘Zo kom je nog eens op ideeën. Ik zie nu titels van boeken die ik eerder niet zo 
snel zou lenen’.   
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