
                          

 

   De  Koppelpaardenrit op 14 oktober 2018 

Toen ik Geurt een tijdje geleden sprak, kwam de herfstrit aan de orde. Geurt 

vertelde mij dat deze niet door kon gaan omdat de beoogde organisator dit 

onverwacht niet kon. Ik heb  er een paar dagen over nagedacht en hem gebeld 

dat ik het wel wilde overnemen. 

Wat is er nu mooier dan een rit uitzetten in de Achterhoek, de streek waar ik 

zelf ben geboren en opgegroeid en daarnaast mijn zakelijke beslommeringen 

heb gehad. 

                   

 
 

Inmiddels zijn we druk aan het werk om een mooie route uit te zetten, die jullie 

het mooie natuurschoon en de rust van de echte Achterhoek laat proeven. De 

route loopt op enkele plekken een paar kilometer langs de Duitse grens.  

We rijden de route in bol-pijl, op foto's en ingetekende lijn, maar geen angst, 

moeilijk is dit absoluut niet. 

 

 



 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.30 - 10.30 uur ontvangst bij Hotel Restaurant 'De Koppelpaarden" met 

   ingang aan de Bleekwal 8 of Rapenburgsestraat 20, 7131 CX 

   Lichtenvoorde 

Uiterlijk 11.00 uur start van eerste deel van de Koppelpaardenrit vanaf  'De 

Koppelpaarden' in Lichtenvoorde 

13.00 - 14.00 uur pauze bij de wijngaard van Albert Westerman, directeur van 

   State of Art 

  



Uiterlijk 14.00 uur start het tweede deel van deze herfstrit. Om ca 16.00 zullen 

we finishen bij Hotel Restaurant De Koppelpaarden. 

Nu kan ik me voorstellen, dat enkelen van u denken: "Lichtenvoorde, dat komt 

me bekend voor". Dat kan goed zijn, want Lichtenvoorde is de bakermat van de 

Zwarte Cross.  Alle jaren, in de maand juli, komen er 130.000 bezoekers op dit 

geweldige festival af. 

Ik heb van Geurt begrepen, dat er zeker een aantal mensen op zaterdag al 

willen aanreizen. Dit kan, ik heb bij Hotel De Koppelpaarden een aantal kamers 

geblokt en mocht u hier gebruik van willen maken, bel me dan op onderstaand 

mobiele nummer, dan zorg ik dat er voor u een mooie kamer wordt 

gereserveerd. 

 

Een klein stukje historie omtrent De Koppelpaarden. Het hotel dateert uit 1616. 

Vroeger werden de paarden van de paardentram hier omgekoppeld en konden 

de passagiers er koffie drinken. Het pand is in 2016 door zeven 

Lichtenvoordenaren gekocht en in acht maanden tijd totaal gerestaureerd en 

daarmee in oude glorie hersteld. 

Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt voor leden en bijrijder  € 22.50 p.p. 

U allen van harte welkom. 

Berry Nales 

tel. mobiel: 0653 223542 


