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Beste vrijwilliger[s], 
 
Nog een kleine week en het vaarseizoen 2022 gaat formeel [weer] van start. We kunnen ons weer 
gaan opmaken voor een mooi seizoen op de Koggewerf en met de Kamper Kogge.  
 
Ondertussen speelt op gemeentelijk niveau de discussie wat nu werkelijk met de IJsselkogge gedaan 
dient te worden. En wordt in het weekeinde van vrijdag 1 t/m zondag 3 april ‘Kerst in Koud Kampen’ 
gevierd. Geen 1 april grap, maar een manier om de stad weer onder het voetlicht te brengen. Maar 
wel zonder onze Kogge. Zij is naar Urk voor een goed beurt zodat het seizoen ‘fris’ kan worden 
aangevangen. 
 

Stichting Kamper Kogge 30 jaren oud – feestje voor vrijwilligers 
SKK is 30 jaren geleden opgericht. Een lustrum dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. Op zaterdag 11 
juni vanaf 17.00 uur vieren we dit Lustrum in / bij de Taveerne. Noteer dit vast in de agenda! 
 

Oproep voor een nieuwe penningmeester – herhaalde oproep! 
Met het vertrek van Erwin Schraa als penningmeester van de stichting zijn we op zoek naar een 
vervanger voor de administratie. Ben jij iemand of ken jij iemand die de administratie van / voor de 
stichting wil doen, meld je dan svp bij Dirk van der Meulen [secretaris]. Mocht niet lukken om een 
vervanger te vinden, zijn we genoodzaakt de administratie uit te besteden. 
 

Kogge[werf] weetjes 
In de voorbereiding op het komend seizoen is veel werk verzet door vele [handen van] vrijwilligers. 
Een hartelijk dank-je-wel voor deze inspanning. Wat gerealiseerd is / wordt: 
 

✓ Machinepark is vernieuwd. De firma Talens uit Staphorst heeft alle nieuwe machines 
geleverd en geïnstalleerd. Samen met een aantal mensen van de Botterstichting zullen een 
aantal aangewezen vrijwilligers deze machines beter leren kennen. 

✓ Voordat de machines geplaatst konden worden, is de ruimte van de werkplaats opgeruimd, 
uitgebreid en aangepast. Het geheel ziet er ruim uit. 

✓ Elektriciteit is aangepast zodat ook de ruimte achter in het gebouw, de ruimte tussen de 
gebouwen voor de afzuiginstallatie en rondom de machines weer volledig up-to-date zijn. 

✓ De oude ‘tussenruimte’ op de eerste verdieping wordt verhuurd aan de Botterstichting. 
Hiertoe wordt gezamenlijk een wand geplaatst met vluchtdeur. 

✓ De zeilenzolder boven de Taveerne is opgeruimd. Samen met een aantal vrijwilligers van de 
Botterstichting is de zolder ontruimd en nadien weer ingedeeld voor gebruik van onze 
materialen. De spullen van de botters gaan naar hun nieuwe opslagruimte achter het 
Oppertje. 

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 
  

 

http://www.kamperkogge.nl/
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✓ De ruimte van de oude kantine gaat getransformeerd worden naar een vergaderruimte. Hier 
is eerder al melding van gemaakt. Via Ina Voskuil is een prachtige passende naam voor deze 
ruimte aangeleverd; Schepenenzaal.  

✓ In overleg met de mannen van de afdeling Groen van de gemeente is gekeken naar wat nodig 
is om het terrein goed te kunnen onderhouden. Hiervoor heeft de stichting schitterende 
krachtige materialen van de gemeente ontvangen. Het zal bijdragen aan een opruimde 
Koggewerf.  

✓ In het gebouw aan van de Expo wordt gewerkt aan de inrichting van het Naaiatelier. 
✓ De mast van de Kogge is weer goedgekeurd. Het geeft een veilig gevoel dat met deze 

inspectie de mast miniscuul is bekeken, is goed gekeurd, is ingevet zodat zeilen verantwoord 
kan.  

✓ Koggendisch in Wismar [weekeinde 26 – 27 maart] is afgelast. Wismar kon het niet realiseren 
om alle steden te ontvangen. 

 
 

Bestuur van de stichting – structuur naar de toekomst 
Een bestuur dient naar de toekomst te kijken. Wat is te verwachten voor en bij de stichting? En hoe 
gaat zij daar op richting geven. De statuten van de stichting geven daar al een goede mogelijkheid 
toe. De stichting kent – dan – een kernbestuur en diverse werkgroepen. De werkgroepen geven 
uitvoering aan het beleid. De voorzitter[s] / verantwoordelijken binnen een werkgroep zijn geen 
onderdeel van het bestuur, maar overleggen periodiek met het bestuur.  
 
Het betreft de werkgroepen: 

- Werkplaats 
- Gebouwen 
- Marketing & PR 

o Rondleidingen & verhalen 
o Reserveringen 
o Algemeen  

- Kogge 
o Onderhoud 
o Schippers  

 
Momenteel zijn diverse vrijwilligers als in deze werkgroepen doende. Voor de zomer vinden de 
gesprekken / overleggen met de werkgroepen plaats. Wens je zelf betrokken te zijn bij een van deze 
hoofdgroepen, meld je dan bij de secretaris. 
 

Herinrichting Koggewerf 
In een vorige nieuwsbrief werd aandacht gegeven aan de stand van zaken rondom de herinrichting 
Koggewerf. Meer en meer is gerealiseerd van de nog openstaande punten [zie ook 
Kogge[werf]weetjes]. 
 
Wat momenteel nog loopt zijn de volgende items: 

- Juridisch afronden overdracht van de gebouwen aan de stichting Kamper Kogge. Niet als 
zodanig zichtbaar op de werf, maar op papier van belang dat het goed geregeld wordt. 
Economisch is de stichting eigenaar van de opstallen, juridisch niet.  
De gemeente is in afwachting van de concept akte van de notaris zodat nog eenmaal alle 
punten – na de laatste ronde van aanpassingen – doorgenomen kunnen worden. Bij akkoord 
kan de ondertekening volgen. En is eindelijk wat bij aanvang van de stichting al geregeld had 
moeten worden, een feit. De gebouwen worden eigendom van de stichting. De ondergrond 
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van de Koggewerf is en blijft eigendom van de gemeente Kampen. De stichting tot behoud 
Kamper Botters zullen de botenloods en helling gelijktijdig in hun bezit krijgen. 

- Samenwerking met KampenPartners en Botterstichting om gezamenlijk op te trekken en 
elkaar op de hoogte te brengen /houden voor activiteiten. Voor deze samenwerking en de 
uitvoering zijn de eerste gesprekken gevoerd. Doel is ieder voor zich op de kaart zetten en 
gezamenlijk de stad Kampen – toeristisch – op de kaart te zetten. Meer en meer beseft de 
gemeente Kampen dat deze samenwerking noodzaak is om van Kampen een aantrekkelijke 
Hanzestad te maken waar bezoekers graag komen. Onderdeel is ook om meer invulling te 
geven aan de [ligplaatsen voor museale schepen in de] Oude Buitenhaven. 

 
Daarnaast zijn er nog laatste loodjes van de reeds gerealiseerde onderdelen. 
 

IJsselkogge 
Bezoeken in het voorjaar van de wethouder Bas Wonink en vanuit de CDA-fractie met gedeputeerde 
aan de heringerichte werf zijn niet voorbij gegaan zonder over de terugkeer van de IJsselkogge van 
gedachten te wisselen. 
 
Diverse politieke partijen in de gemeente Kampen hebben de IJsselkogge ook in hun 
verkiezingsprogramma als item gevoerd. Nu is het wachten op de nieuwe Raad. En dan gaat het 
circus opnieuw verder …  
In de maand juni 2022 dient de gemeenteraad geïnformeerd te zijn en een keuze te maken. Binnen 
de gemeente is een werkgroep bezig met alle opties voor de IJsselkogge, zowel als onderdeel van een 
groter thematische aanpak tot een locatie voor ‘de terugval optie’. 
 
Kampen is een Hanzestad [maar als stad beperkt onderdeel van het Hanzeverbond geweest], maar 
Kampen staat binnen de Hanze bekend als Koggestad. Als stichting dragen we het verhaal van de 
Hanze en over de Kogge graag uit. Zeker ook in relatie met de stad Kampen en het cultuurcluster als 
het gaat om toerisme en vrijetijdsbesteding. 
 
Als stichting zijn we van mening dat de IJsselkogge terug moet naar Kampen. En een goede plaats 
verdient. En waarom dan niet op of in de nabijheid van de werf? De gemeente kent het standpunt 
van de stichting. Wij kunnen alleen maar hopen dat in het gemeentehuis ‘de juiste beslissing wordt 
genomen’. Hoe ook besloten wordt, de Kamper Kogge en de IJsselkogge zullen met elkaar verbonden 
worden. Zodra meer bekend is, wordt dit gedeeld. 
 

Stichting Kamper Kogge naar de toekomst – werven vrijwilligers 
Tien jaren geleden waren we met ons allen gemiddeld 10 jaren jonger. Met weemoed wordt 
teruggekeken naar die tijd. Helaas kunnen we minder dan 10 jaren geleden. En dat vinden we wél 
erg. Wat voor de toekomst betekent dat efficiënt en verstandig gekeken dient te worden wat nog 
kan. Kunnen we nog uitgebreide zeereizen maken? Hebben we genoeg bemanning voor een tocht? Is 
er voldoende ondersteuning bij een bezoek aan een stad of festival? Kunnen we op de werf nog 
zorgdragen voor goed onderhoud van schip en gebouwen?  
 
De zorg voor aanwas van nieuwe [jongere] vrijwilligers. Het bieden van een goede en sociale plek 
voor vrijwilligers die niet meer zoveel kunnen, maar graag naar de werf komen. Projecten om met 
elkaar wat te maken en te betekenen voor anderen. De samenwerking met de andere gebruikers van 
de Koggewerf en de samenwerking met de stad Kampen. De zorg voor het vaarbaar houden van de 
Kamper Kogge. 
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Allemaal punten van aandacht om continuïteit te genereren. Hier wensen we aan te werken, samen 
met alle vrijwilligers die daar mee begaan zijn. Een uitnodiging tot een aanzet hiertoe is in de maak. 
Binnenkort meer… 
 

Vaartochten van de Kogge 
Voor het komende vaarseizoen zijn de meerdaagse reizen georiënteerd op festivals / havendagen in 
het zuidelijk deel van de Noordzee. De Kogge zal aanwezig zijn in Blankenberge en Oostende. Ook 
Terneuzen zal door de Kogge worden aangedaan.  
 
Maasbommel is een speciale trip. Deze stad wordt een [ nieuwe ] Hanzestad. Het feest daar is niet 
compleet zonder de aanwezigheid van de Kamper Kogge. 
 

Bestemming Festival Periode Vertrek Terugkomst

Oostende Oostende voor Anker 19 tm 22 mei 2022  14 mei 2022  4 juni 2022

Blankberge Havendagen 26 tm 29 mei 2022  14 mei 2022  4 juni 2022

Terneuzen Havendagen 24 tm 26 juni 2022  21 juni 2022  30 juni 2022

Maasbommel Hanzedagen 16 en 17 juli 2022  11 juli 2022  23 juli 2022  
 
Daarnaast is de Kamper Kogge weer uitnodigt voor een bezoek aan Medemblik. Waterweekend in 
Medemblik is vaker bezocht door ons. Dit is een mooie trip voor vrijwilligers die niet meer op zee 
wensen mee te varen. Bij de aanmeldingen wordt hier rekening mee gehouden. Het Waterweekend 
vindt plaats van 12 tot en met 14 augustus. 
 
Als de Kogge niet op reis is, wordt ook dit vaarseizoen de 5-kwartierstocht wederom aangeboden. 
Naast de reguliere vaartocht wordt ook een VIP-arrangement aangeboden.  
 

Kampen en de Kamper Kogge op Terschelling 
Het eiland Terschelling of beter gezegd de eilanden Terschelling, van oudsher in relatie met de stad 
Kampen. Op het eiland zijn diverse benamingen te vinden met een verwijzing naar onze Hanzestad. 
In samenwerking met Cor Adema wordt op Terschelling gewerkt aan informatieborden over deze 
relatie. Het idee is om deze borden ook in Kampen op de werf te gaan plaatsen zodat bezoekers op 
de werf deze informatie ook mee kunnen nemen. 
 
Het verzoek is gedaan om bij de onthulling op Terschelling de Kamper Kogge aanwezig te laten zijn. 
Vanuit de stichting proberen we hier aan mee te werken als het realistisch is binnen het programma 
van deze zomer. Praktisch kan het in aansluiting op Medemblik. Nu moet Terschelling ook nog 
kunnen… zodra dit vernomen wordt, zal informatie gegeven worden. 
 

LeisureKing - reserveringstool 
Voor het reserveren van vaartochten, maar ook arrangementen met rondleidingen en 
verhaalvertellingen is een reserveringsmodule ingericht met de mogelijkheden van activiteiten op en 
rond de werf. Een groep betrokken vrijwilligers heeft kennis met de mogelijkheden van LeisureKing 
[De belangrijkste functies van LeisureKing op een rij].  
 
Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting in onze stijl en naar onze wensen. Het levert veel gemak 
op voor de stichting en rust bij vrijwilligers. Het is de bedoeling om vanaf april ook daadwerkelijk 
deze tool – als onderdeel van onze webpagina – in te zetten.  
 
 
 

https://www.leisureking.nl/nl/functies
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De Heugte – maandag 18 april – 2e Paasdag 
Na een aantal jaren waarin het niet mogelijk was ivm de Corona maatregelen, staan alle seinen weer 
op groen voor de volgende editie. Op maandag 18 april vormt de Koggewerf samen met een deel 
van de Binnenstad weer het podium voor De Heugte. Op het werfterrein werken we samen met de 
vrijwilligers van de Botterstichting aan een sfeervolle dag. Wil je betrokken zijn, meld je dan bij Johan 
van Heerde. 
 

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!  
 
Bestuur Stichting Kamper Kogge 
 
 
 
 


