
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 4 Juli 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 
Blij en ook wel een beetje trots kunnen we jullie laten weten dat het bestuur weer (meer dan) compleet is met  
Petra Bartelds (secretaris)  en Henk van Voornveld (voorzitter). Zij stellen zich hieronder aan jullie voor:   
 

|Even voorstellen| 
Mijn naam is Henk van Voornveld. Sinds een paar weken mag ik de rol van 
voorzitter in het bestuur van de Kamper Kogge vervullen. Dat doe ik met veel 
plezier, omdat de Kamper Kogge, de Koggewerf en alle andere nautische 
initiatieven volgens mij samen ‘het goud van Kampen’ vormen. Sommigen van 
jullie ken ik al vanuit mijn vorige leven als directeur van MarketingOost, anderen 
hoop ik in de komende tijd te ontmoeten. Met mijn medebestuursleden willen we 
graag een bijdrage leveren aan de bloei van de Koggewerf, en met zoveel passie 
en vakmanschap om ons heen moet dat zeker lukken. 
 

Hoewel ik zelf een Blauwvinger ben (sorry      ), heb ik ook Kampers bloed in mijn 
aderen. Mijn opa en oma komen van de Kamperzeedijk en als jochie kwam ik 
regelmatig in Kampen. En mijn vrouw Akkie heeft meer dan 20 jaar lesgegeven op 
basisschool de Wegwijzer. Inmiddels ben ik 61 jaar oud, vader van drie kinderen 
(een zoon en dochter van 29 en een zoon van 25). In mijn vrijetijd ben ik een 
fanatiek fietser; ik hoop begin september nog de Mont Ventoux te beklimmen om 

zo geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker. Als ZZP’er ben ik werkzaam als kwartiermaker, interim-
directeur of projectleider op het gebied van citymarketing, toerisme en cultuurhistorie, dus ook in dat opzicht val 
ik op de Koggewerf met de neus in de boter. 
 
 

Mijn naam is Petra Bartelds. Sinds augustus 2021 woon ik met mijn echtgenoot in 
het prachtige Kampen aan de Burgwal. We wilden wat centraler wonen, wat 
dichter bij onze kinderen en ja dan kom je uit in Kampen. We vinden het een 
voorrecht om hier te wonen en genieten er elke dag van. Als ik boven uit het raam 
kijk, dan zie ik de masten van de schepen en bedenk ik hoe het honderden jaren 
geleden moet zijn geweest met alle bedrijvigheid die hier was. Hoewel ik niets heb 
met zeilen en schepen, vind ik Hanzesteden echt heel mooi. De historie is er zo 
zichtbaar en voelbaar.  
 
Ik ben 59 jaar en werk als directiesecretaris bij het Alfa-college in Hardenberg. Wij 
hebben 3 kinderen allemaal volwassen (36,34,32). Toen we hier net woonden, 
heeft Monique Larmené, een collega van mij en al jaren vrijwilliger bij de SKK en nu 
ook bestuurslid, ons rondgeleid op de Koggewerf en mij zo gestrikt voor deze 
functie. Ik ga mijn best doen om als secretaris een steentje bij te dragen, het lijkt 
me ook een  heel goede manier om het hart van Kampen te leren kennen, want 
niets is zo verbonden met Kampen als de Kogge.  

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

De Kogge is afgelopen vrijdag teruggekeerd 
van de Havendagen in Terneuzen. Ook daar 
werd de Kogge en de middeleeuws geklede 
bemanning weer door velen bewonderd. 
Aan boord werden 1700 bezoekers 
verwelkomd. De reis verliep voorspoedig 
waarbij op de terugreis zelfs langs de gehele 
kust over de Noordzee kon worden gevaren 
en de vrijwilligers Piet, Anja en Menno ons 
opwachtten bij het aanleggen. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
11 t/m 15 juli Kampen – Maasbommel 16 – 17 juli Maasbommel 18 t/m 23 juli Maasbommel - Kampen  
10-11 augustus Kampen- Medemblik 12 t/m 14 augustus Medemblik 15 t/m 16 augustus M - Terschelling 
15-16 augustus M - Terschelling 17 augustus Terschelling  18 t/m 19 augustus Kampen 

 
|Kogge onderzoek| 
Kees Sars is in opdracht van SKK bezig aan een plan voor het onderzoek naar de staat van Kogge (verwachte 
levensduur, zeewaardigheid, renovatiemogelijkheden). Deze voorbereiding duurt langer dan voorzien. We hopen 
zijn plan eind juli te kunnen ontvangen, om dat vervolgens in de augustus vergadering te bespreken. 

|Onderhoud| 

Op de werf is genoeg te doen aan onderhoud van de gebouwen en het terrein. Zo is er het groenonderhoud van 
het terrein, maar ook het onderhoud van de gebouwen, zoals schilderwerk, de vervanging van de deuren en 
ramen van het Oppertje, het verlengen van de schoorsteen van de smederij, en een vervanging voor de tent bij de 
Taveerne. 
Er staan ook nieuwbouwprojecten op stapel: een gemeenschappelijke houtopslag voor Botters en Kogge en het 
maken van een scheidingswand op de zolder die aan de Botters zal worden verhuurd. Niet alles hoeft dit jaar 

klaar (maar helaas het meeste wel      ). 
 
Deze taken rusten nu op te weinig schouders. Heb je tijd en zin om te helpen? Meld je dan bij Dries Vinke of Johan 
van Heerde, of via Dirk Mulder: dirkkamperkogge@outlook.com 
 

|Herinnering: Jubileum zaterdag 1 oktober| 
Voor in jullie agenda: op zaterdagmiddag en -avond 1 oktober wordt vanaf een uur of 15.00 uur het 30 jarig 
jubileum van de stichting Kamper Kogge gevierd met lekker eten, drinken en een sfeervolle omlijsting. Meer 
informatie volgt later. 
 

|Vrijwilligersenquête| 
Inmiddels zijn 55 enquêtes binnen van vrijwilligers die vrijwel allemaal actief zijn en willen blijven. Dirk Mulder 
coördineert het nabellen van de overige ingeschreven vrijwilligers. Vrijwilligers die zich op hebben gegeven voor 

mailto:dirkkamperkogge@outlook.com


nieuwe taken, zullen zo mogelijk direct na de zomer worden benaderd over de mogelijkheden. Laat ons antwoord 
te lang op zich wachten? Mail naar Dirk via dirkkamperkogge@outlook.com 
 

|Reservering | Bemanning| 
We draaien ook dit jaar een succesvol seizoen, dankzij de inzet van velen van jullie. We hebben veel bezoekers, er 
melden zich nieuwe vrijwilligers aan en Kogge en Taveerne draaien een mooie omzet. 
De komst van de Taveerne, vorige jaar heeft het plannen en het communiceren daarover met gasten, maar ook 
met vrijwilligers niet gemakkelijker gemaakt. Het is ook niet eenvoudig om Rondleidingen, Vaartochten en gebruik 
van de Taveerne goed te plannen, als gasten soms annuleren of als de beschikbaarheid van de vrijwilligers vooraf 
niet duidelijk is. 
Dirk Mulder en Erwin Schraa zullen komende weken overleggen met de werkgroepen Taveerne, Reservering en 
Bemanning om te zien hoe we zaken beter kunnen organiseren en of daarbij ook andere technische hulpmiddelen 
nodig zijn. Heb je tips hoe het beter kan, meld het dan bij ons: dirkkamperkogge@outlook.com of 
penningmeester@kamperkogge.nl 
 

|Zomervakantie| 
Geniet van het mooie weer en succes bij onze gezamenlijke werkzaamheden op de Kogge of de werf. 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 
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