
 
Het unieke erfgoed van de gebroeders vindt zijn oorsprong in de late middeleeuwen in Nijmegen. Dit 

vieren wij met elkaar tijdens een middeleeuws festival met allerlei activiteiten waarbij hun werk 

centraal staat. In de binnenstad van Nijmegen waan je je op 25 en 26 augustus in de middeleeuwen 

met diverse kraampjes, ambachten, muziek, theater, kinderspelen en nog veel meer spektakel! Op 

zondag kun je genieten van een Middeleeuwse kerkdienst en een Blijde Incomste met historische 

figuren uit de unieke schilderwerken van de Gebroeders van Limburg. 

Op 25 en 26 augustus 2018 vindt het Gebroeders van Limburg Festival weer plaats in het centrum 
van Nijmegen! Dit jaar staat het festival in het teken van het thema: ‘Liefde voor het landschap’.  
 
Voor 2018 hebben we mensen nodig voor de volgende werkzaamheden: 
 

o Bezoekersinformatie 
o Begeleiding kinderspelen 
o Stadsomroeper 
o Re-enactment  
o Kassamedewerkers 
o Toegangscontrole 
o Locatiemanager 
o Stoet begeleider (Blijde Incomste) 

o Administratie 
o Bouw en sjouwteam 
o Stadswacht 
o Weeskinderen 
o Runner 
o Merchandise  
o Kleding 
o Anders….. 

 

- Alle uren zijn in overleg, je hoeft niet een hele dag te werken!  
- Voor vragen of meer informatie over andere functies: mail naar 
vrijwilligers@gebroedersvanlimburg.nl 
 
Bezoekersinformatie 
Je staat in een kraampje op het festival en geeft de bezoekers informatie over het programma.  
Je hoeft niet alles te weten over de middeleeuwen, maar je moet wel op de hoogte zijn van de 
diverse festivalonderdelen (hier krijg je informatie over). Klantvriendelijkheid is heel belangrijk. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur 
Kleding: voorkeur middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk) of festival T-shirt 
 
 
Begeleiding kinderspelen 
De kinderspelen vinden met name op het Stevenskerkhof plaats. Middeleeuwse spelletjes, broodjes 
bakken, schieten met de mini trebuchet en ander middeleeuws vertier. Wij zoeken begeleiders voor 
de kinderspelletjes. Je begeleidt de spelen en draagt zorg voor de materialen. Je krijgt vooraf 
instructies. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur 
Kleding: voorkeur middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk) of festival T-shirt 
Stadswacht 
Als stadswacht ga je gekleed in een middeleeuws tenue. Je taken zijn meelopen in de Blijde Incomste 
en op wacht staan tijdens het festival bij de diverse uitgangen van het Stevenskerkhof.  
 



Tijden: Zaterdag en zondag, de precieze tijden worden afgestemd. 
Kleding: Kostuum vanuit de Gebroeders van Limburg. 
 
 
Kassamedewerker 
Op verschillende  plekken op het festival (o.a. bij de kapellen in de Stevenskerk) zijn kleine 
muziekoptredens. Daarvoor wordt entree gevraagd. Als kassamedewerker zit je bij deze 
kaartverkoop. Het is belangrijk dat je gastvrij bent en met een pinautomaat kunt omgaan. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag, de precieze tijden worden afgestemd. 
Kleding: voorkeur middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk) of festival T-shirt 
 
 
Toegangscontrole 
Je controleert de toegangsbewijzen op diverse plekken op het festival. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur 
Kleding: voorkeur middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk) of festival T-shirt 
 
 
Runner  
Tijdens het festival zijn er allerlei taken die verricht dienen te worden om het festival draaiend te 
houden. Denk hierbij aan trouble shooting bij problemen, bewaken van spullen op het festival, 
rondbrengen van lunch/water aan deelnemers die niet van hun plek kunnen, of ondersteunen in de 
administratie van het festival. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag, bij voorkeur hele dagen beschikbaar. 
Kleding: Festival T-shirt 
 
 
Merchandise 
De merchandisekraam wordt bemand door twee Middeleeuwers, in kostuum, die vooraf 
geïnstrueerd zijn over onder andere de geschiedenis van de Gebroeders van Limburg. In de kraam 
zijn diverse producten van De Gebroeders van Limburg te koop. Denk aan serviesgoed, boeken en 
kaarten. Enige kennis over het omgaan met een pinautomaat is gewenst. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur 
Kleding: Middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk)  
 
 
Stadsomroepers  
De stadsomroepers communiceren luidkeels (zonder versterking) op rijm boodschappen naar het 
publiek. Zij reageren op de reacties uit het publiek op een respectvolle manier. Daarnaast vestigen zij 
de aandacht van het publiek op wat er allemaal gaande is.  
In zekere zin vervullen zij ook de rol van gangmakers: de interactie wordt aangegaan met 
groepen/re-enactors van het festival, naast het geven van informatie aan het publiek. 
Je dient goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt op het festival en van tevoren wordt 
er geoefend en gewerkt aan de teksten. 
 
Tijden: Zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur 
Kleding: Middeleeuwse kleding (gratis lenen van GVL mogelijk)  
 



 
Bouw en sjouwteam 
Op vrijdag en zaterdag wordt het festival gebouwd en op zondag en maandag wordt het festival 
afgebroken. Vele handen maken licht werk. Wij zoeken dan ook nog wat handje die ons willen helpen 
met de verschillende klussen die wij tegen gaan komen.  
Extra afbreek hulp op zondagavond is zeer welkom. 
 
Advies: zorg voor een werkbroek, handschoenen en bij voorkeur werkschoenen met minimaal TS1 
(stalen neus) 
 
Tijden: Vrijdag, zaterdag, zondag en/of maandag in overleg 
Kleding: Festival T-shirt 
 
 

- De kans om deel te zijn van een middeleeuws festival  
- Lunch en/of diner in de Waagh (afhankelijk van je werktijden)  
- Consumptiemuntjes  
- Je kunt handgemaakte middeleeuwse kleding lenen uit het Gebroeders van Limburg 

kledingatelier 
- Festivalshirt (als je niets hebt geleend uit het atelier) 
- Je ontmoet veel nieuwe mensen en wellicht oude bekenden! 
- Vrijwilligers bedankavond 

 
 
 
 


