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De vereniging heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang kan worden 
geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit één en ander voor zover 
het betrekking heeft op de gemeente Epe en zijn naaste omgeving. Zij heeft mede ten doel de in-
standhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van 
de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van de gemeente Epe. 

Om deze doelen te realiseren stelt de vereniging jaarlijks een agenda van activiteiten op. Vaste ele-
menten daarin zijn de winterlezing, de algemene ledenvergadering met een lezing, de voor- en na-
jaarsexcursies en de filmavond. Vijf maal per jaar verschijnt het blad Ampt Epe met daarin een keur 
van artikelen. De website van de vereniging wordt dagelijks druk bezocht.  

Daarnaast is Ampt Epe vertegenwoordigd op diverse lokale culturele markten om het publiek te inte-
resseren voor het gedachtegoed van de vereniging. 

Periodiek verzorgt Ampt Epe bijzondere publicaties. De laatste keer was dat de dvd met de verfilming 
van De Eper Canon (Over Bekers, Beken en Bewoners), die tijdens de festiviteiten bij het 50-jarig 
jubileum van Ampt Epe is gepresenteerd. 

Nieuw beleid 
 
1. 
Het bestuur acht het van belang meer jongeren te interesseren in lokale geschiedenis. Daartoe zijn 
inleidende gesprekken gevoerd met de cultuurmakelaar van Cultuurplein Noord Veluwe. De cultuur-
makelaar legt contacten tussen scholen en culturele instanties en heeft ervaring in het samenstellen 
van lesmateriaal voor basisscholen. Ampt Epe wil daaraan graag een bijdrage leveren. 
 
2. 
De leden van de kascontrolecommissie hebben in 2013 het bestuur voorgesteld een visie te ontwikke-
len met betrekking tot de besteding van het ruime eigen vermogen. Het bestuur heeft dit advies ter 
harte genomen door deel te nemen in een door twee leden van de verenging geïnitieerd project.  

In 2014 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland, na een woelige periode, een zelfstandig ko-
ninkrijk werd. Epe en omgeving was in die tijd een plattelandsgebied, gedomineerd door agrarische 
exploitatie en een energievoorziening door middel van watermolens. Het betreft de periode dat er nog 
geen fiets, auto of trein bestond, maar ook geen waterleiding, riolering, elektriciteit, radio of telefoon.  
 
Ampt Epe heeft zich als doel gesteld om dit agrarisch en industrieel verleden van de gemeente Epe 
aan het begin van de negentiende eeuw te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Niet alleen voor de 
eigen leden, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in dit verleden, waaronder de vele jaarlijkse 
vakantiebezoekers en de professional die met beleid en ruimtelijke ordening te maken heeft.  
 
Alleen een boek uitbrengen zou daarbij te beperkt zijn en Ampt Epe wil daarom alle belanghebbenden 
een kansencatalogus aanbieden, waarin aanknopingspunten voor de beleefbaarheid van het oude 
cultuurlandschap centraal staan. Daarmee wil Ampt Epe iedereen in de gemeente Epe enthousiasme-
ren om met hun agrarisch en industrieel verleden aan de slag te gaan. 
 
Het project, waarin twee bestuursleden deelnemen, is thans in een verkennende fase. Bij de behande-
ling van de begroting voor 2014 wordt uw instemming gevraagd om aan dit project financieel bij te 
dragen.  
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