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Met de nieuwe paardenstallen gaat 
Van der Valk Hotel de Cantharel 
terug naar haar roots als volwaar-
dig paardenhotel op de Veluwe.
Toen Gerrit van der Valk jaren ge-
leden zijn oog liet vallen op de 
Cantharel te Apeldoorn, trof hij 
een pension aan met bijbehorende 
paardenstallen. De gasten van het 
paardenhotel knoopten er hun 
paard vast en gingen lekker eten 
en slapen na een lange tocht over 
de Veluwe. 

De paardenstallen zijn in de loop 
der jaren verdwenen en het pen-
sion is uitgebreid tot een bloei-
end hotel met 160 comfortabele 
kamers, 20 vergaderruimtes van 
2 tot 330 personen en 2 gezellige 
restaurants. Maar sinds kort kunt 
u er ook weer terecht met uw 
paard in het paardenhotel. 

Kom langs met uw paard en maak 
een prachtige tocht op de Veluwe. 
Daarna geniet u van onze gastvrij-
heid en het comfort van onze ho-
telkamers terwijl uw paard uitrust 
in een ruime paardenstal.

PAARDRIJDEN OP DE VELUWE
Van der Valk Hotel de Cantharel 
ligt midden op de Veluwe en heeft 
maar liefst 15.000 ha. bosgebied 
als achtertuin. Het Paardenhotel 
bestaat uit 4 eersteklas boxen met 
stromend water, een wasplaats en 
een schitterende buitenbak  voor 
dressuur  rijden. 
Maar waarom zou u in de buiten-
bak gaan rijden? Via een onver-
hard pad achter het hotel rijdt u 
namelijk zo het bos in met kilo-
meterslange ruiterpaden.
Voor het aangespannen rijden zijn 
er routes door de bossen zoals de 
Veluwe Trail. Deze bekende route 
loopt op steenworp afstand langs 
het hotel. Kortom; de ideale plek 
voor een onvergetelijk tocht door 
de bossen, over heidevelden of de 
uitgestrekte zandverstuivingen, 
die nog steeds te vinden zijn op 
de Veluwe. 

Bij de stallen van ons paarden-
hotel is een sfeervolle blokhut 
waar u onder het genot van een 
drankje kunt uitrusten van de in-
tensieve rit. En wat is er nu fi j-

ner om de dag af te sluiten met 
een goed diner en een verkwik-
kende nachtrust?

PER KOETS OVER DE VELUWE
Een tocht per paard of per koets 
over de Veluwe is een ongekend 
mooie ervaring die u niet snel 
zult vergeten. Beschikt u niet zelf 
over een paard maar wilt u toch 
met u en uw familie de landelijke 
sfeer van de Veluwe proeven? Dat 
kan! Van der Valk Hotel de Can-
tharel beschikt vanaf 1 juli over 
een eigen koets. Vanuit het hotel 
maakt u samen met een koetsier 
een tocht van anderhalf uur die 
u langs de mooiste plekjes van de 
omgeving voert.

Samen met uw paard rijden op de Veluwe en overnachten? 
Dat kan sinds kort bij Van der Valk Hotel de Cantharel in 

Apeldoorn. Geniet van de natuur en de vele ruiterroutes op 
de Veluwe en sluit de dag af met een goed diner en een fi jne 
overnachting, terwijl uw paard dik in het stro staat in het 
nieuwe Paardenhotel.

Paardenhotel 
De Cantharel

Het trio “Rósgardin” (of gewoon het Rozenperk-trio) 
is afkomstig uit Ugchelen. Zonder pretenties brengen 

de muzikanten muziek ten gehore, die zij gewoon lekker 
vinden.

De voorkeur van de heren gaat uit naar Ierse ballads, maar het reper-
toire kan opeens onderbroken worden door een nummer van Johnny 
Cash, the Beatles of zelfs Neerlands bard Cornelis Vreeswijk.

Na optredens in café “Back-in-Town”, concerten voor de Landelijke 
Irish Setter-meeting, diverse optredens in de privésfeer en zelfs een 
eigen concert in de kapel van Caesarea zijn de heren nu ook te horen 
op het Ugchelens Zomerfeest bij Huis 56 op vrijdag 17 augustus.

Zij hopen er bij het Ugchelense Publiek een sfeer te creëren, verge-
lijkbaar met de sfeer van een Ierse Pub.
De bandleden zijn: Jaap vd Hoek, Cees van Dijk en Peter Kops.

Zijn lijst van persoonlijke presta-
ties is niet minder indrukwekkend.
Hij werd tweemaal Nederlands 
kampioen en won de klassieker 
Gent-Wevelgem.
Maar liefs dertien keer reed hij 

de Tour de France, waarin hij drie 
etappe-overwinningen boekte,de 
witte trui won, in het geel reed 
en driemaal bij de eerste tien in 
het eindklassement eindigde.
Donderdag 16 augustus rijdt Henk 

op zijn prachtige Merida racefi ets 
achter de Derny in de prominen-
ten race van de Ronde van Ug-
chelen. Henk Lubberding rijdt op 
professioneel materiaal: de Merida 
Scultura 909 Di-2.
U kunt ook rijden op een Merida 
racefi ets door bij de mensen langs 
het parcours loten te kopen. Me-
rida stelt voor de ronde van Ug-
chelen de Merida Ride 88 beschik-
baar.

Merida top in racefi etsen
Henk Lubberding staat bij velen op het netvlies als de hard 

werkende meesterknecht, die kilometers lang op kop reed. 
In een razend tempo op weg naar de fi nish, rijdend voor zijn 
ploegmaten.

Roscarden


