Van de familie moet je ‘t
hebben
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Hotel Wesseling in Dwingeloo.

In Dwingeloo, een prachtplaats boven Meppel, siert al eeuwenlang een familiebedrijf de
Brink. De familie Wesseling kom je in de archieven al in 1662 tegen en in het hotel loop
je al snel Mark Bergmans tegen het lijf, inderdaad echtgenoot van een Wesseling.
De Drentse ‘manager van 2009’ hecht aan de oude glorie van het pronte pand, maar even zo
fel steekt de familie energie in het op peil houden van de voorzieningen en het comfort. Is
Dwingeloo toch vooral een bestemming voor dagtoeristen op leeftijd, de gasten van
Wesseling zijn gemiddeld 45. Dat komt waarschijnlijk doordat de ruime kamers strak en
modern zijn aangekleed. Veel aandacht is ook besteed aan voorzieningen voor
mindervaliden. ‘Het geld dat we verdienen, gaat meteen in verbeteringen’, is de leuze van de
familie, die aan de overzijde ook hotel De Brink bestiert.
Als je boekt, weet je vooraf niet of je in De Brink of in Wesseling terechtkomt. Veel verschil
is er overigens niet, alleen moet je vanuit De Brink het plein over voor ontbijt en diner.
Faciliteiten
Wesseling en De Brink hebben samen 33 kamers met eigen sanitair en twee fraaie terrassen
aan het plein. Geen hippe fratsen als wellness of gym.

Omgeving
Via Wesseling zijn fietsen te huur (€6,50 voor een dag). Fietsen is, plat gezegd, een must in
deze fabelachtig mooie regio. Een vriendelijke balie-dame print zó een route uit, waarmee in
elk geval de Sterrenwacht en de schaapskooi kunnen worden aangedaan. Ook hunebedden
(bijvoorbeeld in Havelte) en het schilderachtige Giethoorn zijn vanaf Dwingeloo gemakkelijk
te bereiken.
Plus
In Wesselings restaurant De Juffer van Batinghe, aan wie een smakelijke legende is
verbonden, kun je superlekker eten. De familie is wars van het doorsneewerk en kookt op
hoog niveau. (De mysterieuze Juffer, die in beeldvorm nog prijkt op de Brink, is van grote
invloed geweest op de bouw van de kerk van Dwingeloo met de karakteristieke peervorm op
de toren).
Min
Wat een getreiter: Elk half uur slaat de kerkklok ’s nachts!
Prijs
Tweepersoonskamer vanaf €120, inclusief rijk ontbijtbuffet. Wie wil blijven dineren, doet er
goed aan een van de arrangementen te kiezen.
Hotel Wesseling
Brink 26, Dwingeloo,
0521 591544
www.hotelwesseling.nl

