
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 23 november 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
De winter doet zijn intrede, het seizoen loopt ten einde, maar  toch is er de afgelopen tijd veel gebeurd, waar we 
jullie graag van op de hoogte willen stellen. 
 

|Vrijwilligersavond 17 november| 
We kijken terug op een goede avond, waar heel veel vrijwilligers aanwezig waren. De gesprekken waren levendig 
en inhoudsvol. Voor ons als bestuur weten we nu veel meer wat er leeft en daar kunnen we in de visievorming 
van de werf en in de gesprekken met de gemeente onze winst mee doen. In de bijlage een uitgebreid verslag van 
deze avond.  
 

|Onderhoud| 
 

In het oppertje zitten nieuwe deuren! 
Ook is de reparatie van de Kogge onder leiding van Kees Sars in volle gang. 
Heel wat vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Dank daarvoor, want zonder 
jullie is dat een onmogelijke klus. Dat dit heel wat voeten in aarde heeft 
getuige onderstaande foto in de stentor. Omdat heel veel plekken in de 
Kogge door de reparatie open liggen, hopen we ook meer zicht te krijgen op 
het langere termijn onderhoud, zodat daar ook een plan voor gemaakt kan 
worden.  

 
https://www.destentor.nl/k
ampen/kamper-kogge-
hangt-scheef-voor-
onderhoudsklus-lijkt-alsof-
ik-de-hele-dag-dronken-
ben~abe9702d/ 
 
 
 

 

|Taveerne| 
Over de positie van de Taveerne is er enige ruis ontstaan. We zien veel enthousiasme van vrijwilligers, maar ook 
onduidelijkheid over taken en rollen. Daar hebben we als bestuur geprobeerd meer helderheid in te krijgen. De 
Taveerne is namelijk geen commerciële horeca locatie, maar in beheer bij de stichting Kamper Kogge. Met de 
gemeente is voorlopig afgesproken dat de horeca-activiteiten beperkt blijven en een link moeten hebben met 
bezoek aan de Koggewerf en als kantine dient voor vrijwilligers en activiteiten die daarmee te maken hebben. 
Dit betekent concreet dat de Taveerne alleen door groepen kan worden gehuurd/gebruikt in combinatie met: 
- een vaartocht met de Kamper Kogge; en/of 
- een rondleiding over de werf; en/of 
- een verhaal in het verteltheater van één van onze verhalenvertellers. 
Dat houdt dus in dat gebruik van de Taveerne voornamelijk overdag plaatsvindt, of in de vroege avond. 
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Verder kan de Taveerne worden gehuurd door mensen die als vrijwilliger verbonden zijn met de Koggewerf. 
Bij gebruik van de Taveerne is de eindtijd gelimiteerd en is versterkte live-muziek in principe niet mogelijk. 
  
Vanzelfsprekend zijn individuele bezoekers van de Koggewerf tijdens openingstijden altijd welkom in de Taveerne 
voor een kopje koffie of een drankje.  
 

|Samenwerking Kampen Partners| 
Locatie IJsselkogge  
21 november hebben we met elkaar overleg gevoerd en was Erna Palland, van de gemeente Kampen ook 
aanwezig om de mogelijkheden te verkennen van de werf als één van de mogelijke locaties van de IJsselkogge. 
We hebben haar meegegeven wat er op de vrijwilligersavond besproken is en benadrukt dat het karakter van de 
werf en alles wat daarmee samenhangt voor ons als SKK, maar ook voor de andere partners het belangrijkste is. 
Het goede nieuws is dat er meer ruimte lijkt om alternatieven te onderzoeken en hebben aangegeven dat we 
graag met de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in gesprek willen gaan om duidelijk te krijgen 
aan welke eisen een locatie moet voldoen.  
Hanzejaar  
1 april opent Kampen het Hanzejaar op het van Heutzplein met Kogge jagen op 1 april langs de IJsselkade. Dit 
gebeurt door de 9 wethouders van de Hanzesteden. Ook andere teams worden hiertoe uitgedaagd. Dit wordt een 
“wetenschappelijk” experiment van Rob Busser.  
Het moet een groot spektakel worden waarbij veel media en publiek op af komt. We worden uitgedaagd om hier 
met veel activiteiten aanwezig te zijn en uiteraard in Middeleeuwse kledij. 
25,26 augustus; laatste kamperuidagen krijgen een nautisch karakter. Die vrijdag en zaterdag is het Hanzefest op 
het van Heutzplein. Eén van de dingen die we ook doen is het wereldrecord knopen leggen voor het guiness book 
of records.  
14 oktober; 24hhanze met museumnacht. Programma heeft nog geen vorm.  Er zal ook een lego expositie over 
Hanze zijn.  
Energiekosten  
Ook de energiekosten zijn besproken, daar kunnen we behalve goed opletten, niet zoveel aan doen op de korte 
termijn. We gaan wel onderzoeken of zonnepanelen ( uit het zicht) geplaatst kunnen worden en zo nodig een 
beroep doen op de gemeente.  

 
|Scholing| 
Nu het wat rustiger wordt, is er tijd voor andere zaken. Het lijkt ons een goed idee om te inventariseren of er 
scholingsbehoefte is onder de vrijwilligers en daar dan een iets voor te gaan regelen. 
Wat bij ons naar voren kwam was: 
1. Reanimatie cursus t.b.v. AED. 
2. Veilig werken voor de werkplaats 
3. Cursus sociale hygiëne 
 Ongetwijfeld zijn er nog veel meer ideeën, geef ze door, dan gaan we ermee aan de slag.   

 
|Filmvoorstelling Grutte Pier| 
Nog een keer voor wie het was ontgaan: op zondag 27 november is er om 15.00 uur een speciale voorstelling van 
Grutte Pier in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal aan de Burgwal. De film is gratis voor alle vrijwilligers, er 

zijn 60 kaarten, op=op. Introducées die worden aangemeld via bemanning@kamperkogge.nl kunnen een kaartje 

krijgen voor €8,50. Kaarten aan de kassa: €12,50. 

Een mooi gebaar van schouwburgdirecteur Jelle Wouda. Andere belangstellenden, zoals familie of vrienden zijn 
ook welkom en kunnen een kaartje kopen bij de kassa à €12,50. Wil je gebruik maken van een gratis kaartje, meld 
je dan aan vóór 24 november op bemanning@kamperkogge.nl. 
 

|Feestdagen| 
Voor nu, geniet van de feestdagen die eraan komen en graag tot in het nieuwe jaar.  
 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 
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