
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 27 April 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 

 
Op deze Koningsdag koninklijk nieuws over een van onze vrijwilligers. Mede op voordracht van 
Stichting Kamper Kogge, werd Gerrit Boer gisteren benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Gerrit en Ria, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding namens ons allemaal! 
 

 
 
Ria vertelt: “Gerrit heeft in 2020 zijn zus geholpen met een moeilijke klus aan de betimmering van 
haar boot. Toen het klaar was zei ze, ‘Gerrit, je verdient een lintje’, waarop haar man droogjes zei: 
‘dan moet je daar werk van maken’. Gerrits zus heeft dat inderdaad gedaan en ervoor gezorgd dat 
een drietal verenigingen waarvoor Gerrit soms al tientallen jaren actief is, een aanbeveling hebben 
geschreven. Vanuit de Kogge heeft Arjen Hendriks ook een prachtige aanbevelingsbrief 
geschreven, die bij de ceremonie gisteren herhaaldelijk werd aangehaald. Gerrit is naast de Kogge 
jaren actief (geweest) als penningmeester en zeer actieve vrijwilliger bij de wildbeheereenheid De 
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IJssellanden, werkgroep Wilsum IJsseldelta, muziekvereniging Euphonia en de Natuurwerkdag in 
Wilsum. Eigenlijk een wonder dat Gerrit nog zoveel tijd weet vrij te maken voor het werken en 
varen op de Kamper Kogge. 
 
 
 

 
 
 
 
Gerrit werd ’s morgens naar de stadsgehoorzaal gelokt met de smoes dat Joop Bouman een lintje 
zou krijgen. In de fietstas nam Ria stiekem een net jasje mee, zodat Gerrit uiteindelijk netjes op de 
foto zou kunnen. Na een feestelijke ceremonie in de foyer op de 1e verdieping, speelde een 
ensemble van Euphonia muziek in de foyer beneden waar met alle gedecoreerden het glas werd 
geheven op deze mijlpaal. Daarna is Gerrit met zijn gezelschap lekker gaan eten in de 
Stadsherberg. 
 
Vanmorgen was het alweer vroeg dag, want net als de andere gedecoreerden werd Gerrit 
verwacht bij de aubade/ kinderzang.  Vanavond nog even een oranjeconcert spelen met Euphonia 
en dan morgen samen met Martin Mannak op werkbezoek naar Maasbommel voor de Kogge. 
 
 
 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 

  


