
Van Ruud Jager kreeg ik de volgende uitnodiging: Ik hoor graag of je kan en wil inspreken met 
betrekking tot het Epop muziek deel.  
 
Daar geef ik graag gehoor aan: 
 
Lijkt mij goed eerst mijzelf voor te stellen. Iwan Jonker, geboren en getogen Epenaar, als 
actief vrijwilliger betrokken geweest bij Wilhelminavereniging Epe, SV Epe, Epe on Ice, Jazz 
Comes To Town Epe en Poppodium Hedon in Zwolle. Tevens oud lid van de 
Cultuurcommissie van de Gemeente Epe. Ik lul dus niet zomaar ergens over. Maar vanavond 
hier aanwezig als bestuurslid en programmeur van Stichting Epop, ofwel Mr. Epop.  
 
Stichting Epop organiseert Epop in de Kerk, Popquizzen en dit jaar de 20e editie van Epop 
Festival. Om een idee te geven hoe wij op de culturele kaart staan gebruik ik een recent 
citaat van De Adviescommissie Cultuur van de Provincie Gelderland: 
“Provinciaal belang: JA. De bijzondere opzet van het festival van Epop in combinatie met een 
kwalitatief hoogstaande programmering verlenen het festival een voorbeeld functie.” – 
einde citaat 
Waar het provinciaal belang dus bekend is wordt het gemeentelijk belang helaas nog steeds 
niet onderkend door de Gemeente Epe. Een probleem waar meer vrijwilliger organisaties 
tegen aan lopen.  
 
Gelukkig weten vele Epenaren, muziekliefhebbers en andere organisaties binnen Epe ons 
wel te waarderen. Zo is Stichting Epop gevraagd door de Eper Paarden4Daagse mee te 
denken in de muzikale invulling en operationele organisatie van het jubileumfeest ter ere 
van de 25e editie van die Eper Paarden4Daagse. Daar zijn wij erg blij mee. Voor Stichting 
Epop zijn dit soort samenwerkingen van groot belang. Door naar elkaar te kijken, naar elkaar 
te luisteren en elkaar te respecteren valt er veel van elkaar te leren. Daarnaast biedt het ons 
een podium om een volgende stap te maken in onze ontwikkeling en onze missie: De 
muzikale opvoeding van Epe.  
Bij het programmeren van het jubileumfeest houden wij uiteraard rekening met de wensen 
van het bestuur van Eper Paarden4Daagse en het publiek maar wij doen dat zoals altijd wel 
op onze eigen, avontuurlijk en uitdagende wijze. Dit betekent dat een breder publiek kennis 
maakt met onze kwalitatief hoogstaande programmering. Maar het zal zeker ook betekenen 
dat wij hiervan artistiek leren en groeien. 
 
Wij zien De Eper Paarden4Daagse als HET evenement dat verbindend kan werken binnen de 
Gemeente Epe. Verbindend tussen diverse organisaties maar ook tussen de verschillende 
dorpskernen. Daardoor heeft dit evenement bij uitstek de potentie verder door te groeien 
tot het grootse meerdaagse evenement waar Gemeente Epe zo naarstig naar op zoek is. Met 
een bijdrage aan het jubileumfeest van de Eper Paarden4Daagse steunt de Gemeente Epe 
alle organisaties die een bijdrage leveren en daarmee vele vrijwilligers, Epenaren die zich 
graag inzetten voor een sterk Epe. Een evenement dat daarmee gedragen wordt door de 
bevolking. 
 
Wij vinden de waardering van Gemeente Epe voor evenementen als de Paarden4Daagse 
maar ook voor Epop Festival nog steeds erg minimaal. Om aan te geven dat niet alleen wij 
daar zo over denken nog een citaat uit het rapport over Epop Festival van de Commissie 
Cultuur van Provincie Gelderland:  



“Ook vindt de commissie de hoogte van de gemeentesubsidie bescheiden gezien het lokale 
belang van het festival.” – einde citaat 
Waar de bijdrage aan Epop bescheiden is staat de bijdrage aan de Eper Paarden4Daagse 
zelfs nog op € 0. Als we dit in verhouding zetten tot een bijdrage van € 112.000 aan een 
Stichting Promotie Epe is dat wederom een klap in het gezicht van alle vrijwilligers. Ik durf 
hardop te zeggen dat de bijdrage van al deze vrijwilligers aan het woonplezier in Epe en de 
naamsbekendheid van Epe vele malen groter is. 
 
Maar het is nog niet te laat. De 25e editie van de Paarden4Daagse is in onze ogen een erg 
mooi moment om in te stappen. Wij adviseren dan ook niet alleen de gevraagde bijdrage toe 
te kennen maar deze te verhogen. Daarmee steunt u indirect ook de 20e editie van Epop 
Festival, vele andere organisaties en al die vrijwilligers. 
 
Namens Epop wensen wij u veel boeren wijsheid en een muzikaal 2018. 



Inspreken Raadscommissie, 

 

Geachte raadcommissieleden, dames en heren, 

 

Voor wie mij niet kent, mijn naam is Martin Lokhorst, en ik ben voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Epe en van de Stichting Promotie Gemeente Epe.  

 

Namens de ondernemersvereniging Epe wil ik onze steun uitspreken voor de subsidie aanvraag van 
de Eper Paarden4Daagse. Wij vinden dit een geweldig evenement en zijn heel blij met de jaarlijkse 
intocht, met de entourage en de sfeer c.q. de beleving die dit evenement met zich meebrengt.  

Wij zien steeds vaker om ons heen dat de steun niet volledig te halen is uit private fondsen voor 
bijzondere gebeurtenissen. Het 25 jarig jubileum van de Paarden4daagse is naar onze mening een 
hele bijzondere gebeurtenis. De betekenis en de inhoud van dit evenement zal inmiddels voldoende 
zijn toegelicht door de aanvrager zelf, echter willen wij wijzen op het publiek dat hierop af komt. Niet 
alleen toeristen of dagjesmensen maar ook de eigen inwoners.  

Voorgaand jaar heeft het College gemeend ons te steunen vanwege de opening van de winkelacht in 
Epe. Ook een bijzondere gebeurtenis. Ook een evenement dat niet volledig was te betalen uit private 
fondsen. 

Ook heeft EpeOnIce zich terecht kunnen beroepen op een bijdrage welke uiteindelijk werd 
toegekend door de Raad. Deze bijdrage had ook te maken met een bijzondere gebeurtenis doordat 
hiermee continuïteit kon worden bereikt.  

Het college is altijd graag aanwezig bij de jaarlijkse intocht en het heeft ons enorm verbaasd dat er 
geen subsidie is verstrekt voor dit bijzondere evenement.  

 

Namens de Stichting Promotie Gemeente Epe wil ik het volgende benadrukken. Wij zijn ook 
benaderd voor een bijdrage door de Paarden4Daagse, echter is onze rol om, grotendeels 
gemeentelijk gesubsidieerd, een uitvoeringsprogramma na te komen dat volledig gericht is op het 
promoten van de gemeente Epe als geheel. In de subsidie is geen ruimte gecreëerd voor het 
verstrekken van subsidies aan initiatieven, hoe zeer deze initiatieven ons ook goed lijken. Wij zijn 
echter zeer verheugd met dit bijzondere evenement dat een publiek trekt wat niet overal naar toe 
gaat. Dit biedt ook op het gebied van toerisme en recreatie, in samenhang met goede 
bewegwijzering waaronder ook ruiterpaden een enorme meerwaarde. 

Ten slotte wil ik opmerken dat het mij de voorgaande keer is opgevallen dat we een investering van 
2,5 mio aan riolering in 5 minuten met een hamerklap werd afgedaan en dat we destijds circa 3 uren 
zijn doorgegaan over EpeOnIce. Ik hoop dat dit nu niet nodig is. Er is sprake van een groot belang 
voor de Gemeente Epe en er is sprake van een prachtig evenement dat uw steun verdient voor een 
jubileumeditie. Hierover hoeft hopelijk niet al te lang te worden nagedacht. 

Voorts hoop ik dat er ook geen politiek spel wordt gespeeld. Graag zou ik zien dat de aanvraag van de 
Paarden4Daagse wordt gezien in samenhang met de prachtige activiteiten en al hetgeen de stichting 



heeft bereikt in de voorbije jaren en niet als persoonlijke aanvraag van een lid van een politieke 
partij.  

 

Ik kan u alleen maar adviseren om geld vrij te maken om deze jubileumeditie te steunen en om 
daarmee de toeristische kracht en uitstraling en dus uiteindelijk ook de financiële positie van deze 
Gemeente verder te versterken. 

 

Martin Lokhorst 



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. 
 
 
 



Geachte leden van de Raad, 
 
Voorzitter, 
Dank u wel dat ik gelegenheid krijg om u mee te nemen in de innige wens van de 
Paarden4daagse, dat de gemeente eenmalig meewerkt aan een toekenning van een 
garantstelling van €14.500. 
 
We hebben een prachtig evenement. En dit jaar wordt deze nog uitgebreid met een brede 
programmering in het kader van het thema, de maand van het paard. Mijn collega Henny 
Groothedde heeft u in januari meegenomen in de ideeën hieromtrent en de grove 
programmering. 
 
Onze doelstelling van onze stichting zijn volgens onze statuten: 
A Het promoten van de recreatieve paardensport in zijn algemeenheid en het routegebonden 
paardentoerisme zowel binnen de gemeente Epe als daarbuiten, in het bijzonder.  
B Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
En hier zijn wij heel erg druk mee om dit te verwezenlijken, ieder jaar opnieuw. 
 
Ons evenement is zelfstandig, is gezond en kan al 24 jaar heel goed zijn eigen broek op 
houden. De afgelopen 5 jaren, in de tijd van mijn voorzitterschap, heb ik samen met het 
bestuur gewerkt aan het product Paarden4daagse. Wat de eerste jaren was de 4 routes en 
de intocht, beginnend met 50 deelnemers is nu uitgegroeid tot het grootste recreatieve 
paardensport evenement van Nederland. We hebben een derde onderdeel toegevoegd 
naast de routes en de intocht, nl. het nevenprogramma. Dus voor de deelnemers, de toerist 
en de burgers een gaaf programma ontwikkelen. 
 
Dit komt je niet aanwaaien. Hier moet je wat voor doen. De laatste jaren zie je een hele 
duidelijke trent dat er een pittige opgave ligt voor dergelijke evenementen. Waarom; we 
moeten aan meer richtlijnen voldoen, aan wetgeving, aan alle vormen van veiligheid voldoen 
enzovoort. En daarnaast moet je je product verder ontwikkelen. Door te zorgen dat je er toe 
doet. Dat je je product innoveert. Dat je zoekt naar nieuwe producten, verbindingen, 
professionaliseert, je deelnemers aan je blijft binden en dat de burgers van jong tot oud en 
de toeristen zien dat het een fenomeen is, maar ook blijft. De komende 4daagse zullen er 
zeker weer ieder dag 750-800 paarden door uw dorpen en door de bossen rijden.  
 
Wat wij doen als vrijwillegersorganisatie is “niet normaal”. We hebben ca 800-900 
overleguren dit jaar als bestuur met organisaties, stakeholders enzovoort. Wij werken dit jaar 
met 200 enthousiaste en toegewijde vrijwilligers. En dan een ruime week vrijplannen om een 
feest te bouwen, ik schat in dat we zomaar 3500-4500 manuren inzetten voor het 
evenement. Dit is dus voor uw beeld bijna 3 FTE fulltime in dienst een heel jaar lang.  
 
We doen dit onbezoldigd; We doen dit voor de deelnemers, voor de toerist en voor u, de 
burgers. Dit doen wij uit liefde voor de paardensport, uit dienstbaarheid naar de ander en om 
uiteindelijk trots en blij te kunnen zijn dat we weer een super gaaf evenement hebben 
gerealiseerd. Dit geeft saamhorigheid. 
 
Zoals u wel heeft begrepen: de Paarden4daagse wil verbinden. Om onze dorpen mooier en 
leefbaarder te maken. Geen strijd tussen dorpen als Epe en Vaassen. Elkaar dingen gunnen. 
En we zullen naar de toekomst de verbindingen uitbreiden naar andere dorpen, als ons dit 
lukt. Dit jaar staat op het programma: Cultuur, Jong, Oud, Natuur, Sport, Recreatiesport, 
Spel,  Verbeelding, Muziek, Historie  een aantrekkelijk programma enzovoort.   
 



Wij vinden het een groot goed en bijzonder belangrijk dat een plattelandsgemeente hier 
waarde aan hecht. Er voor elkaar zijn, zorg dragen voor elkaar, goed noaberschap. Door het 
uitbouwen van het evenement bieden wij iedereen plezier. 
 
Ten slotte; We willen dit jaar graag een defilé. Epe presenteert zich aan de buurgemeenten, 
met de buur burgermeesters. We tonen ons aan de regio. Met een show op de maandag en 
op de vrijdag een fantastische intocht. We hebben een brief geschreven aan onze koning. 
Deze heeft positief gereageerd en we gaan o.a. een aantal koninklijke rijtuigen aan iedereen 
laten zien, met dank ook aan de medewerking van Pieter Wiersinga. Een 3 tal postkoetsen, 
showpaarden, Groninger paarden en noem maar op.  Deze presentatie van Epe zal beslist 
de landelijke media bereiken.  
 
We willen iets terugdoen voor het publiek, 25 jaar Eper Paarden4daagse en daar willen we 
een groot feest voor geven, samen met de ondernemers. De plannen worden gesmeed. 
 
Wij zijn druk doende om uit de netwerken fondsen te werven, lokaal en regionaal. Wij zien 
dat we op dit moment qua werving vastlopen. We hebben nog een aantal ijzers in het vuur bij 
een aantal bedrijven, die misschien iets willen met de 4daagse. Maar onze tijd is op. We 
moeten vergunningen aanvragen, zaken afhechten en onze aanvraag bij de gemeente loopt 
al veel te lang. We moeten nu echt schakelen!   
 
Wij vragen u vriendelijk, namens alle deelnemers en het bestuur, (dus uitdrukkelijk niet op 
Persoonlijke titel of Partijkleur) om gehoor te geven aan onze wens om een eenmalige 
garantstelling om onze plannen uit te kunnen voeren.  
 
Dank u wel.  
 
Ruud Jager 
Voorzitter Stichting Paardenvierdaagse Epe 
22-2-2018 


