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BESTUURSMEDEDELING  
 
Datum: : 19 december 2021 

Referentie : Coronamaatregelen 20211218.01 

Betreft : Stichting Kamper Kogge 

Aan : Alle vrijwilligers 

 

 
Beste vrijwilliger, 
 
Vanwege de Omikron-variant heeft de overheid besloten de coronamaatregelen aan te scherpen om de 
verspreiding en de kans op besmetting hiervan te voorkomen. Deze verscherpte coronamaatregelen 
hebben ook consequenties voor ons als vrijwilligers van de Stichting Kamper Kogge.  
 
De volgende maatregelen zijn wij genoodzaakt te nemen en gaan per direct in en gelden in ieder geval tot 
en met 14 januari 2022. Mochten zich in de genomen maateregelen wijzigingen voor doen dan zullen wij u 
hierover zo snel als mogelijk informeren. 
 
Maatregelen: 
 

• Voor de Taveerne, Expo en Vertel Theater geldt dat deze per direct gesloten zijn. Alle geplande 
reserveringen/boekingen worden geannuleerd.  

 

• Werkzaamheden op het terrein van de Koggewerf aan Gebouwen of aan boord van de Kogge 
mogen enkel nog uitgevoerd worden mits deze strikt noodzakelijk zijn en enkel in opdracht van het 
Bestuur en in kleine teams. Door het bestuur is aan een aantal vrijwilligers gevraagd om deze 
noodzakelijke werkzaamheden te coördineren en uit te (laten)voeren.  
 

• Kom dus niet naar de Koggewerf toe! Behalve wanneer u voor noodzakelijke werkzaamheden 
gevraagd / ingedeeld bent. 

 
Voor het samenwerken in de Werkplaats, op het terrein van de Koggewerf of aan boord van de Kogge 
waar geen 1,5 meter afstand van elkaar gehouden kan worden is het dragen van een mondkapje verplicht.  
 
De werkzaamheden worden verricht in de ochtend tot 12:00uur – 12:30uur. Daarna naar huis gaan en iet 
blijven hangen. 
 
Net als tijdens de eerder lockdown; als koffie gepakt wordt niet in de Taveerne gaan – bij elkaar – zitten, 
maar opdrinken op locatie. 
 
Wij als bestuur vertrouwen hierbij op jullie begrip en medewerking, zijn er vragen hierover dan kunt u die 
stellen aan secretaris@kamperkogge.nl o.v.v. coronamaatregelen. 

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
 
Tel.  +31 (0)38 33105 15 
 
kogge@kamperkogge.nl  
www.kamperkogge.nl 
  

 

mailto:secretaris@kamperkogge.nl
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Werkzaamheden op Koggewerf 

Aanspreekpunt/Coördinatie: Activiteiten welke doorgang hebben te vinden 
 

Kogge 

• Joop Bouman - Onderhoud aan het dek. 
 

Werkplaats 

• Dries Vinke  

• Jur Doorlach  

• Johan van Heerde 

- Gereed maken gebouw voor plaatsen nieuwe machines. 
- Gereed maken elektriciteit. 
- Gereed maken verwarming. 

 

Taveerne 

• Arie Vaandering - Onderhoud koffiemachine. 
 

Algemene zaken of informatie 

• Dirk van der Meulen - … 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Kamper Kogge 


