
Paarden4daagse 

Geachte Raad, 

Mijn naam is Harold Nijenhuis ik heb de schoenenzaak van Vaassen en ben en bestuurslid van de OVV 

Vaassen. Graag wil ik u vertellen waarom wij als OVV in Vaassen zo blij zijn met deze editie van de 

Paarden4daagse. 

ivm het 25 jubileum wil de organisatie het Kasteel de Cannenburgh duidelijk in hun routes betrekken. 
Doordat ze dan toch in Vaassen zijn hebben ze ons OVV vaassen gevraagd welke rol wij daar in konden 
spelen op woensdag 13 juni van 13.00  tot 18.30 uur. 
 
Wij zijn enthousiast hiermee aan de gang gegaan en hebben een programma gerealiseerd voor 
jong en oud. Waar Vaassen plezier aan gaat beleven. 
 
De route door Vaassen is zo gepland dat alle deelnemers met hun paarden het verzorgingshuis de 
Speulbrink passeert. Samen met de Speulbrink gaan we een ruimte creëren waar de bewoners 
zich de gehele middag kunnen vermaken door het aanschouwen van de voorbijtrekkende 
koetsen en ruiters 
 
Voor  de kinderen hebben we een educatief programma opgesteld : 
 
we gaan in samenwerking met de scholen de week van het paard creëren, hier gaan we dierenartsen , 
paardensport professionals, hoefsmids vragen om op scholen te vertellen over de paarden 
we gaan kleurplaten aanleveren die zij in kunnen leveren met de kans om een een plaats 
te winnen op de open koets tijdens de intocht te Epe 
op de scholen gaan ze tijdens handvaardigheid een Stokpaardje maken dit  
Stokpaardje wordt op het Ireneveld gejureerd en hier hebben we leuke prijzen 
aan verbonden 
 
Op het Ireneveld hebben we enige faciliteiten geplaatst voor de kinderen zoals springkussens 
en voor de ouderen een horecaplein zodat er vertier is voor jong en oud. 
Tevens is er  op het Marktplein nog een rustmoment voor de paarden/ koetsen 
waar zij gejureerd worden op  oa mooiste koets en nog 2 beoordelingen die nog 
ingevuld moeten worden. 
 
Kortom de verbinding tussen jong en oud, waar ook wij ons voor inzetten, maakt deze editie wel heel 
speciaal. Dus wij als OVV Vaassen vragen de Raad om steun voor de garantstelling van maximaal 
€14.500 voor deze sessie van de Paarden4daagse. 
 
 
 


