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Beste vrijwilliger[s], 
 

 “Stichting Kamper Kogge en corona maatregelen; wat nu weer!” 
 
Een kort bericht van het bestuur dit keer. Overal en steeds weer worden we met de neus op de 
feiten gedrukt als het gaat om / over corona. Dit virus is aanwezig in Nederland en in Kampen en 
slaat de koggewerf niet over…  
 

|Stichting Kamper Kogge en corona-maatregelen| 
Met de persconferentie van 14 december in het achterhoofd; de thans geldende maatregelen 
worden voorlopig voortgezet tot 14 januari 2022.  
 
Na wat aanloopproblemen is het nu goed geregeld aan boord, op de werf en in de Taveerne. We 
houden ons aan de verplichtingen. Houd dit vol, zodat ook in 2022 het op de werf ‘goed vertoeven 
blijft’. Voordat het 2022 wordt, is het eerst nog Kerstmis. Een periode in het jaar waarvoor geldt dat 
wordt teruggekeken en herdacht. Een moment van omkijken. 
 

|Omkijken naar elkaar| 
Het blijkt telkens weer; we zijn een betrokken stichting met betrokken vrijwilligers. Deze 
betrokkenheid geeft een warm gevoel. Onder ons zijn er die door de maatregelen mogelijk [extra] 
aandacht of ondersteuning nodig hebben. Zie naar elkaar om en vraag wat je eventueel voor jouw 
mede-vrijwilliger kan betekenen. Het zit soms in kleine dingen, maar is veel waard!  
 

|Berichten over de Kogge en de koggewerf| 
Met de afronding van hopelijk de laatste zaken met de gemeente rondom de overdracht van 
gebouwen en een gebruiksovereenkomst voor de grond voor zowel Stichting t.b.v. Kamper Botters 
als SKK, de afronding van de verbouwing van de werkplaats en gedeeltelijke herindeling van het 
werkplaatsgebouw, de afronding van het financiële boekjaar kan in januari een totaal beeld gegeven 
worden. Dit zal in 2 nieuwsberichten gedeeld worden. 
 
Voor nu eerst goede kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling.  
Bestuur Stichting Kamper Kogge 

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
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kogge@kamperkogge.nl  
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