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Hotel Wesseling - De Brink - Wesseling on Wheels - Buitenshuys Catering

Het oudste familiehotel van Nederland biedt
al sinds 1662 sfeervol onderdak aan gasten
die willen genieten van prachtig Drenthe.
Eigentijds en stijlvol overnachten, met een
menukaart waar duidelijk aandacht aan is
besteed. Ontbijt, lunch en diner in Franse stijl.
Verrassend en culinair genieten, tussen twee
nationale parken. Voor prijzen, reserveren en meer
informatie kunt u terecht op www.hotelwesseling.nl

Direct tegenover het stijlvolle familiehotel vind
je dit gezellige grand café. De ideale tussenstop
voor de fietser of wandelaar, een unieke locatie
voor een ongedwongen familie- of bedrijfsfeest.
Een houtkachel, warm interieur en twintig
soorten bier maken dit tot een plek waar je

Wat maakt drenthe groot?

makkelijk wat langer blijft hangen. Kijk voor
meer informatie op www.grandcafedebrink.nl

veelzijdige
CATERING

Drenthe trekt jaarlijks vele natuurliefhebbers.

Niet alleen de hunnebedden verraden het roerige

een geweldige plek. Naast de mooie fiets-

Niet verwonderlijk: met maar liefst drie nationale

verleden van Drenthe: met een nominatie voor de

en wandelroutes, zijn er jaarlijkse talloze

parken en de Weerribben vlakbij ligt de provincie

Werelderfgoedlijst zijn de Veenkoloniën absoluut een

sportevenementen. Die evenementen gaan

er altijd prachtig bij. Toch heeft zij naast natuur

bezoek waard. Leer de boeiende geschiedenis kennen

in Drenthe nooit onopgemerkt voorbij. Van

nog veel meer te bieden! Stel je open voor

met de Maatschappij van Weldadigheid, of breng tot en

De Ronde van Drenthe tot aan de TT Assen:

de culturele, sportieve en historische kant

met augustus een bezoek aan het gevangenismuseum

sportactiviteiten zijn traditiegetrouw hét excuus

van deze prachtige regio. Zowel voor kinderen

voor het theaterspektakel Het Pauperparadijs. Daar-

voor een mooi feest. Wie zegt dat de Drentenaren

Met zorg bereide

als volwassenen valt er — met onder andere

naast wisselt het Drents Museum doorlopend archeo-

nuchter zijn moet nodig eens een sportfestival

producten, met

het prachtig dierenpark Wildlands — in Drenthe

logische vondsten af met verrassende kunstexposities.

bijwonen.

aandacht neergezet.

ontzettend veel te genieten.

Ook voor wie liever actief bezig is, is de provincie

Dat is de aanpak van

REDACTIONEEL
Beste mensen,

deze professionele
cateringservice.
Door de jarenlange ervaring inzetbaar waar en
hoe je maar wilt. Een stoere foodtruck, een kok
op locatie of een gangendiner in huis? Kijk op
www.hotelwesseling.nl/nl/catering/

Kleinschaligheid, bijzondere producten en persoonlijke

dat gasten

service: stuk voor stuk waarden die het beschermen

heel veel tegelijk

waard zijn. Toch kan het, zeker in drukke periodes,

bestellen. Door de flexibiliteit en de veelzijdigheid van

soms lastig zijn hieraan te voldoen. Een leverancier

de collega’s, kunnen deze momenten effectief worden

van lokale lekkernijen heeft niet de voorraad van een

opgevangen door de kok of de receptie. Hoe druk het

massaproducent. Dat is nu juist het leuke: schaarste is

ook is, gastvrijheid kent geen excuus!

deel van de charme. Toch wil je iemand die vraagt om
dat bijzondere stuk vlees, de trots uit de moestuin of het

Op het goede leven,

lokale bier liever niet teleurstellen. Gasten verrassen

Mark & Annemarie Bergmans-Wesseling

Workshops
Wat is er leuker dan

is veel leuker dan ‘nee’ verkopen. Groot inkopen is

samen iets moois

ook geen optie, want je weet nooit van tevoren wat

maken? Het samen

de vraag morgen precies zal zijn.

opeten natuurlijk!

Hoe kun je als bedrijf toch de balans vinden tussen
professionaliteit en kleinschaligheid? De tijd nemen voor
de gast zonder dat andere gasten daar last van hebben?
Doordat we één en dezelfde missie delen: gezamenlijk
een goed product neerzetten. Daarin functioneren we net
als een gesmeerd sportteam. Elke schakel is belangrijk en
kan verschillende functies opvangen wanneer dat nodig
is. De horeca kent rustigere momenten en momenten

Gastvrijheid
kent geen
smoesjes.

Let's cook!

Bonbons, tapas en
andere gerechten:

bij Hotel Wesseling kunt u met het hele team
professionele kookworkshops volgen. Iets unieks
meemaken? Vraag dan naar de mogelijkheden
voor de black box uitdaging. Meer informatie op
www.hotelwesseling.nl/nl/catering/kookstudio/
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Historisch huwelijk in dwingeloo

Loyaliteit
loont!

Een goede bruiloft bestaat uit twee elementen: een romantisch ja-woord in stijl en een knetterend feest

“In Hotel Wesseling heb je de luxe ontvangst en

op het einde. Mayon en Rienk Jonkers-Broekman pakten het slim aan en vonden in Dwingeloo de twee

het gevarieerde menu”, vertelt Mayon: “terwijl

Vaste gast? Dan verdient u wat ons betreft wat

werelden gecombineerd.

Grand Café de Brink met de houten vloeren en hout-

extra's. Letterlijk! Want met een loyaliteitspas

kachel de authentieke stijl neerzet voor een losse en

krijgt u elke euro die u bij ons uitgeeft terug in

gezellige avond.” Bijkomend voordeel is natuurlijk

de vorm van €0,05 op uw kaart. Het gespaarde

dat de gasten kunnen verblijven in het naastgelegen

bedrag kunt u bij een volgend verblijf als korting

hotel: “Na het eten kon je je even opfrissen voor het

verrekenen. Zo wordt een volgend bezoek net

feest. Ook tijdstip of vervoer terug speelt geen rol:

weer een stukje aangenamer!
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Fantasie van de kok

je kunt dus lekker losgaan om daarna het hotel
weer op te zoeken.”
Het feest van Mayon en Rienk was volledig in Amerikaanse barn style, inclusief strobalen, juten loper en
stoere foodtruck met diverse verrassende gerechtjes.

Vergadering? Training? Teambuilding?

online moodboard laten zien hoe ik het voor me zag.

Weg van alle drukte zijn wij een ideale locatie

Daar werd goed op ingespeeld en uitgebreid mee-

voor elke zakelijke activiteit. Wat dacht u bij-

gedacht!”

voorbeeld van een creatieve kookworkshop met

Wat Drenthe groot maakt is niet alleen de natuur,

alle collega’s? Het hotel beschikt over een eigen,

maar ook haar inwoners. Ondernemend, realis-

Tijdens de bruiloft waren de ruimtes bovendien

gratis parkeergelegenheid en onbeperkt, gratis

tisch en met oog voor kwaliteit. Toch blijven vele

zo ingericht dat elke plek z’n eigen sfeer had: “Een

Wi-Fi. Natuurlijk bent u van harte welkom om

parels in de provincie voor veel Nederlanders

feestruimte met muziek, een rustige ruimte voor

na uw zakelijke bijeenkomst te genieten van

verborgen.

een goed gesprek en een slim ingericht terras.” En

ons culinaire aanbod.

heerlijk, de sfeer uitstekend en hadden de volgende
dag om bij te komen. Zoals het hoort!”

De sage van
de siepeltoren
en fictieve liefdes esc iedenis verklaart dit uivor

foodsharing
€ 12

,50

*

Veel bezoekers van de twee vestigingen van
Wiechers Wonen zijn bij binnenkomst dan ook blij
verrast. De grootte van het gebouw, de ruime
opzet en de durf in presentatie verraden de visie
van Wiechers: “Mooie meubelen moeten de ruimte
krijgen, gasten de tijd.”
Samen met zijn vrouw Connie
heeft Hilbert Wiechers het bedrijf ooit overgenomen
van zijn vader. “Sinds die tijd is er veel veranderd.
Alles wat je ziet is door Connie bedacht.” In de

Het uitzicht van Hotel en Restaurant Wesseling is de prachtige Sint-Nicolaaskerk. Maar wat is nu
isc e torens its

ARANGEMENTEN

“Dat is allemaal niet standaard, dus kon ik via een

gasten? “Die waren erg tevreden! Ze vonden het eten

et ver aal ac ter die t

ZAKELIJKE

i e

bouwwerk.

De moeder aller borrelplanken

inrichting zit evenveel toewijding als in het assor-

Nacho’s gegratineerd met tomaat, rode ui, en cheddar,

timent: de Dutch Design meubelen worden rustig

3 soorten Drentse worst, warme snacks, jonge kaas,

opgesteld tegen een opvallende achtergrond,

oude kaas, Bowland en Bleu de Wolvega, Toscaans

waardoor elk stuk tot zijn recht komt. “Iedere

plukbrood, pesto, kruidenboter, olijfolie, forel met

woonruimte heeft z’n sterke en zwakke kanten:

mierikswortel, gerookte zalm, kippendij met

de kunst is om daar met de juiste bank of subtiele

satésaus, gefrituurde uitjes en kroepoek.

stoel goed op in te spelen.”
Ieder product, ieder

Toen de kerk in aanbouw was, reed een jonge vrouw uit de voormalige burcht Batinge hier dagelijks langs

Een open haard, een terras en op zaterdag warme

gerecht en ieder mens

omdat ze een oogje had op de bouwmeester. Mooi als zij was, bleef die liefde niet onbeantwoord. Nadat ze

appeltaart: als iemand het over ‘beleving’ mag

heeft zijn oorsprong.

op een avond de maan door de bomen had zien schijnen, vertelde ze de bouwmeester dat

Voor klein
& groot

hebben is het Wiechers Wonen. Dat zit ‘m ook in

In deze reeks leren we

regel dat alles gebruikt moet worden. “Ik hou wel

de dingen die je juist niet ziet. “Dagelijks beginnen

inspirerende collega’s

van die uitdaging! Helemaal leuk lijkt het me om

wij met een startbord: we staan tien minuten stil

kennen aan de hand van

hier workshops in te geven: hoe kun je creatief

bij wat er nog verbeterd kan worden. Dat kan gaan

een bijzonder gerecht.

omgaan met deze beperkingen?” Probeer dan

vorm van klantenservice. Veel ondernemingen

Op hooi gerookte longhaas

Creatief met karkas

Vraag naar de kinderkaart of kies een van

doen elke dag hetzelfde, maar verwachten steeds

“Runderlonghaas met zwezerik, dat is op dit

Leuk detail: de naamgeefster van het dessert-

de klassieke Brink Specials:

een andere uitkomst. Ik geloof dat je juist iedere

moment wel een favoriet van me!” Rens Damming,

experiment volgt bij Rens op dit moment een

~ Diverse pannenkoeken

dag bezig moet zijn met dingen beter te doen.”

de chef-kok bij Hotel Wesseling, kiest duidelijk een

leertraject. Het begeleiden van Eva en andere koks

van de meest bijzondere smaakcombinaties op de

biedt een mooie kans om zijn vernieuwende aanpak

dit aa deed denken aan een mooie to en. e

iste de in i n oo p e ies oe i

* Circa prijs per persoon bij Cafe de Brink

Zodra de doos wordt geopend, start

ond

dat de toren eruit moest zien. Verliefdheid maakt verstrooid, en het bouwen ging niet
meer zo voortvarend als voorheen. Er werd van buitenaf ingegrepen en de jonkvrouw
werd op reis gestuurd, maar als eerbetoon aan zijn geliefde maakte de bouwmeester
de ke k a met de ged oomde to enspits.

e

e

an

ating e wo dt nog dageli ks

geëerd met het standbeeld voor de kerk, die vanuit de serre goed te zien is.

culinaire duizendpoot gaat
voor tweede seizoen!!!

de tijd om al deze ingrediënten te verwerken in een bijzonder gerecht. Hierbij is de enige

om het vervangen van een lampje of een nieuwe

~ Flammkuchen

nog maar eens outside-the-box te denken...

~ Brinkse bal

Het familiebedrijf van Wiechers is daarmee niet

kaart. “Deze longhaas is op hooi gerookt, waardoor

over te brengen. “Het is erg leuk om te zien hoe

~ Spareribs met 12-uurs marinade

zoveel anders dan dat van Wesseling. Want wie

de aardse smaken van de longhaas nog sterker naar

leerlingen zich in de loop der jaren ontwikkelen

risico’s durft te nemen en niet in het verleden

voren komen. In combinatie met de grassige rook-

als ze stimuleert in hun eigen talenten.” Rens is

blijft hangen, heeft een familiebedrijf voor

smaak van het hooi en de zachtere smaak van de

daarbij degene die de kaders steeds verder uitrekt.

de toekomst. Kijk op www.wiecherswonen.nl

zwezerik is dit een gerecht dat ik graag bereid én

“Spannend wordt het pas zodra je dingen moet

eet!”

maken die je nog niet kent. Daar begint de echte

DRENTSE BODEM

ontwikkeling!”

vlees heerlijk mals, terwijl gasten genieten

1662
all-in arrangement

Steeds op zoek naar vernieuwing

Die is met haar bijzondere smaakcombinaties en

van de biefstuk en het ruggetje gaan denken.”

Ik had nooit verwacht het gelijk zo druk te

van een heerlijk vers getapt biertje of koele

Van herberg annex brouwerij Koning in 1662 tot

een regelmatig wisselende kaart vooruitstrevend

Een goed moment om de inzet en de creativiteit

krijgen en heb de winter dan ook echt nodig

Zuid-Franse rosé. Muziek erbij? Geen pro-

Hotel Wesseling anno 2017. Vandaar dat wij dit

te noemen. “Niks mis met traditionele gerechten

van de collega’s aan te spreken. “Dat is gelukt! Van

bleem, met mijn draagbare super-box kun

bijzondere arrangement aanbieden: leuk voor

hoor, maar het is juist leuk om te blijven vernieu-

de botten maakten we hertenjus en de achterpoten

je zelf je favoriete muziek bepalen.

gezelschappen met vrienden of familie!

wen! Als je een paar jaar lang hetzelfde wilt blijven

wisten we tot een geweldige ham om te toveren.”

Zo, beste mensen. Na mijn eerste succes-

in hebt. Dat kunnen kleinere gerechtjes zijn,

volle foodtruck-seizoen maak ik me klaar

maar ook een mooie stoere barbecue of een

voor het tweede jaar!

gehad om te herstellen. Geestelijk, waardoor ik weer nieuwe gerechten kon beden-

et.

p mi n ig

een ggs wo dt et

ken (jaja, wat vind je van vijf soorten saté?),
maar ook lichamelijk. Ik heb namelijk wat

Huur mij met personeel om de genieten van de

‘Drents Goed’ is het label dat een keur aan heer-

mankementen opgelopen in de vorm van

complete service, of kies voor “carte blanche”

wat beschadigde ledematen en blauwe plek-

zonder personeel. Ik kook voor zowel kleinere

~ twee overnachtingen inclusief ontbijt;

Rens is verantwoordelijk voor het samenstellen van

“Een tijd geleden kregen we bijvoorbeeld het

de kaart, de organisatie van de keuken en bepaalt

complete karkas van een hert aangeleverd. Dan

daarmee de culinaire richting van Hotel Wesseling.

moet iedereen opeens buiten de gebaande kaders

doen kun je beter in een supermarkt gaan werken.”

at sl it ook mooi aan i

i n ande e filosofie

et is ongeloo i k oe eel e

Complete team betrokken
Zo bevlogen als Rens is, zo geldt dat ook voor

~ beide dagen een kop koffie of thee met een lokale lekkernij;

In Eva’s Mess, de laatste creatie uit de keuken,

niks e spillen.

de rest van het team. “We hebben een WhatsApp-

lijke streekproducten uitbrengt. Levenswaren van

~ keuze tussen een broodjeslunch met koffie/thee, glas verse

is die experimenteerdrift duidelijk terug te zien.

kunt gebruiken van wat we normaal weggooien.

groep waar de koks het hele jaar ideeën indienen.

hoge kwaliteit, gemaakt door lokale ondernemers

jus d’orange of melk. Of een lunchpakket voor onderweg;

“Dit dessert, een vrije interpretatie van een

De heerlijkste soepen maak je bijvoorbeeld met

Geen idee is te gek: als iets onhaalbaar is maar

met hart voor de zaak. Jam, sap, kaas, gebak...

~ twee (borrel)drankjes bij een bittergarnituur;

gerecht uit MasterChef Australia, is opgebouwd

visgraten of met tomaten die niet mooi genoeg

wel ontzettend gaaf, zorgen we gewoon dat het

sonen of meer is geen probleem. Mijn eigen

Drenthe is smaakvoller dan je denkt!

~ tweemaal een 3-gangen diner met twee drankjes

uit 74 verschillende stappen. Cake, rapage,

zijn voor in de schappen.”

toch haalbaar wordt.” Zodra alles een aantal keer

sfeervolle Bedouine tent biedt onderdak aan

Het label heeft ook de mosterdsoep die in het

Gelukkig wordt er goed voor me gezorgd en

80 personen (staand) en 50 (zittend) en ik

hotel wordt geserveerd, toegevoegd aan haar

zal ik op zondag 12 maart tijdens de Ronde

beschik over alle attributen om in feestelijke

vaste assortiment. Deze zachtpittige soep met

van Drenthe op de Brink mijn tweede sei-

sferen te geraken. Denk aan heaters, verschil-

stukjes droge worst is een echte publiekstrekker.

zoen in kunnen luiden!! Dat betekent dat

lende verlichtingen of een schitterende bar.

Daar komen de gasten voor terug! Door het label

jes. Die moeten natuurlijk wel gerepareerd
worden om er weer onberispelijk uit te zien.

gezelschappen als voor grotere. Zelfs 150 per-

je me dit jaar weer kunt boeken. Ik kom
dan koken op locatie en maak waar jij zin

is deze favoriet nu ook in de betere regionale
Graag tot binnenkort!! Wesseling on Wheels

supermarkt verkrijgbaar.

(huiswijn, tapbier of frisdrank), met een kop koffie na;
~ tweemaal een slaapmutsje en borrelhapje
(aan de bar, Hollands assortiment);
~ gratis gebruik van Wi-Fi, wandel en fietsroutes.

€ 175, p.p.
Vanaf

merengue, macarons: verschillende bereidings-

is bereid en goedgekeurd, is het aan de bediening

wijzen zijn samengebracht tot één compleet

Black box

om alles te proeven. “Zij weten dan wat ze gasten

monsterdessert.” Een uitdagend experiment, dat

Misschien dat dit hem zo aanspreekt aan

kunnen aanraden en welke wijnen er het best

er verrassend genoeg uitziet als een stijvol geheel.

de black box, een nieuwe ontwikkeling op

bij geschonken kunnen worden.” Op die manier

“Dat is het mooie aan nagerechten: je hebt vrij spel

kookgebied. Hierbij krijgt de kok een doos

wordt vooruitstrevendheid via ieder gerecht

met vormen en kleuren.”

met onbekende ingrediënten.

deel van het complete bedrijf.
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Wandelroute

In de route (9km) is het op drie plaatsen mogelijk om de
tocht verder te verlengen door daar met een met paaltjes

evenementen

gemarkeerde wandelroute te volgen. Uitbreidingen van
de wandeling zijn bij de balie te verkrijgen.

Havezathenpad

1.

M R T

Vanaf het hotel rechtsaf langs de kerk.

2. (Etingheweg). Op huisnummer 20 staat voormalig
havezathe Westrup.
3. Eerste weg linksaf (Bruges), daarna eerste weg
.

e

tsa .

i

et einde an et fietspad e

~ Toertocht Westerveld Mooiste, Dwingeloo
~ De Ronde van Drenthe, Westerveld
~ Wandelfestival, Dwingeloo

e e weg gaat o e in een fietspad.

A P R

tsa .

5. Bij het einde van de weg oversteken en linksaf
et fietspad op.
6. Voor de rotonde, bij Y11653 linksaf de weg
oversteken (richting Batinge).
.

e

tsa

et fietspad op

et fietspad li en olgen

~
~
~
~

en bij P25177 rechtsaf. Het pad loopt hier langs
8. Bij P25176 rechtsaf.
en brievenbus (nr. 2) linksaf.
10. Pad blijven volgen tot T-splitsing, hier linksaf.
11. Bij kruising met weg rechtsaf.
.

i

linksa

et fietspad op dit pad li en

volgen. Het pad loopt langs de havezathe Oldengarde.

~
~
~
~
~
~
~
~
~

12-mrt-17
12-mrt-17
26-mrt-17

'1 7

Havelter Hunebeddentocht, Havelte
Cascade Run, Hoogeveen
70e Krentenbloesemtocht, Dwingeloo
Brinkenwandeltocht, Dwingeloo

M E I

de gracht van de afgebroken havezathe Batinghe.
9. Eerst zandpad rechtsaf, daarna voor de slagboom

'1 7

1-en 2-apr-17
09-apr-17
22-en 23-apr-17
29-apr-17

'1 7

Op Oorlogspad, Dwingeloo
07-mei-17
Bevrijdingsdag, Holtingerveld
05-mei-17
Militaire Beleefdag, Havelte
13-mei-17
Kunstfair Brink, Diever
14-mei-17
Brocantefair Voorjaarsfair, Orvelte
20-en 21-mei-17
Keramiekmarkt Noord-Nederland, Dwingeloo
25-mei-17
Dagblad van het Noorden Lentefair, Frederiksoord 13-en 14-mei-17
Survival Challenge, Havelte
14-mei-17
Wandelvierdaagse, Diever
25-28 mei 17

13. Voor P25178 linksaf keienweg op, bij het einde
keienpad rechtsaf.

J U N

14. Op de kruising rechtdoor.
15. Op vijfsprong tweed pad links (langs de bosrand),
pad gaat over in een weg (Leeuweriksveldweg).
16. Bij het einde van de weg oversteken en linksaf.
17. Bij P21273/001 richting Dwingeloo.
18. Eerste weg rechtsaf, daarna bij de kruising linksaf
19. Op vijfsprong tweede weg linksaf (Zuidenweg),

~
~
~
~
~
~
~

'1 7

Shakespeare Festival, Diever
Pauperparadijs, Veenhuizen
Stiefkieken, Westerbork
Kolonie Loop, Frederiksoord
RetroPop, Emmen
Van Swieten Festival, Frederiksoord
TT Assen, Assen

jun
jun
02-jul-17
05-jun-17
10-jun-17
4 t/m 5 jun-17
21 t/m 24-jun-17

ga verder bij punt 29.

J U L

20. Bij kruispunt oversteken en rechtdoor (Nijstad).
21. Zijwegen en paden naar rechts negeren.

'1 7

22. Bij einde van de weg linksaf (Weverslaan).
~
~
~
~
~

23. Op de kruising rechtdoor (de Weijert).
24. Bij kruising (rechtsaf richting hotel).
.

i d oo ko

e met ge ak

Vijgen
Clafoutis
met
Muscat
DELERN de Beaumes de Venise
DE

som

De Muscat de Beaumes de Venise is een heerlijke aperitief en een uitstekende dessertwijn. Reeds in 23
na Christus schreven de Romeinen over deze bijzondere wijn uit Balme, gemaakt van de muscatdruif.

~
~
~
~
~

A U G
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Deze druif geeft een geweldig parfum aan de wijn. Ondanks de zoetige, volle smaak blijft de wijn toch
verrassende vi en ca outis

• 500 gram vijgenpuree (indien niet verkrijgbaar
bij uw supermarkt kunt u ook vijgenjam gebruiken)
• 400 gram gedroogde vijgen

10. Controleer of de clafoutis gaar is door met een

Tip:

houten prikker in het midden te prikken. Als er

Lekker met crème fraiche, appel en vanille ijs.

stukjes aan blijven plakken moet de clafoutis

En natuurlijk met deze goede dessertwijn.

nog iets langer. Zo niet dan is de clafoutis gaar.

~
~
~
~
~
~
~
~

• 8 hele eieren
• 150 gram (room)boter
• 10 gram bakpoeder
Bereidingswijze:
Indien u gelijk gebruik maakt van de oven,
deze voorverwarmen op 140 graden.
1.

Week de gedroogde vijgen in de vijgenpuree
(15 - 30 minuten).

2. Laat de boter zacht worden tot deze bijna
vloeibaar is (kan in de magnetron).
3. Meng de boter met de bloem en bakpoeder
tot een geheel.
4. Voeg vervolgens de vijgen en puree toe aan
het bloemmengsel.
5. Voeg 1 voor 1 de eieren toe aan het geheel en
maak er een glad mengsel van.
6. Vet de springvorm in met boter en bekleed
deze met bakpapier.
7. Gaar de clafoutis 10 minuten op de green egg op
100 graden, of 10 minuten op 140 graden in de oven.
Zo verbrandt de clafoutis niet aan de onderkant
maar krijgt zij wel een sterkere smaak.
8. De clafoutis heeft nu een lichte garing gehad en
de eventuele rooksmaak van de green egg is in het
product getrokken. Nu garen we deze verder af in
de oven (20 minuten op 140 graden).
9. Zet de temperatuur omhoog naar 160 graden en
gaar het baksel nog eens 20 minuten.
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Activiteiten;

Modern;

Arrangement;

Mountainbike;

Bos;

Restaurant;

Bruiloft;

Traditie;

Cuisine;

Voorgerecht;

Cultuur;

Wandelroute;

Design;

Wijn;

Dessert;

Wildlands;

Dwingeloo;

Woonwinkel;

Hooi;

Workshops;

Hotel;

Zakelijk.

De juiste oplossing gevonden?

~
~
~
~
~
~

aug-17
aug-17
3 t/m 5-aug-17
3-, 10-, 17-, 24-aug-17
8-aug-17
12-aug-17
19-aug-17
18 t/m 20-aug-17
26-aug-17
26-aug-17

'1 7
sep-17
2 t/m 3-sep-17
3-sep-17
8 t/m 9-sep-17
9 t/m 10-sep-17
12 t/m 13-sep-17
17-sep-17
17-sep-17

'1 7

Super Prestige MTB, Gieten
AH Abe Brouwer Parel van Drenthe Toertocht, Havelte
Zuidlaardermarkt, Zuidlaren
AVD Cross/Dwingelderveldloop, Dwingeloo
Nacht van Taribush, Dwingeloo
MTB Toertocht, Diever

N O V
~
~
~
~

'1 7

Shakespeare Festival, Diever
Brocantefair Herfstfair, Orvelte
Paard & Erfgoed, Boschoord
Meppel Live, Meppel
Open Monumentendag, Gemeente Westerveld
Bloemencorso, Frederiksoord
4-mijl, Meppel
Rondom de Siepeltocht, Dwingeloo

O K T

• 300 gram bloem

jul-17
jul-17
01-jul-17
08-jul-17
08-jul-17
t m - l15-jul-17
20-en 27-jul-17
29 t/m 30-jul-17
25 t/m 28-jul-17
27 t/m 30-jul-17

Shakespeare, Diever
Pauperparadijs, Veenhuizen
Zoete Verleiding, Sleen
Meppeldagen, Meppe
Gouden Pijl, Emmen
37e Oogstdag, Lhee
Oldtimerdag, Ruinerwold
Blues op het Water, Giethoorn
Gondelvaart, Giethoorn
Bloemencorso, Vollenhove

S E P

verteerbaar verfrissend. Harmonieus en rijk samengesteld, vormt zij de perfecte partner voor een

Ingrediënten voor 1 taart:

Shakespeare Festival, Diever
Pauperparadijs, Veenhuizen
45e Bostocht, Dwingeloo
Kar Ga Door, Zuidwolde
Schaapscheerdersfeest, Havelte
la e ladwandelto t
elte
Midzomeravond Marathon, Diever
Meppeldagen, Meppel
Truckfestival, Assen
Drentse Fiets4Daagse, Diever
Kuna Festival, Dwingeloo

'1 7

Full Moon Siepel Bluesfestival, Dwingeloo
Jazz op het Water, Giethoorn
Run Forest Run Toegangspoort, Holtingerveld
Brocantefair Winterfair, Orvelte

D E C
~ MTB Toertocht, Diever
~ Boscrosmarathon, Diever

01-okt-17
14-okt-17
17-okt-17
28-okt-17
28-okt-17
29-okt-17

4-nov-17
05-nov-17
18-nov-17
25 t/m 26-nov-17

'1 7
03-dec-17
09-dec-17

Vul deze hier dan in! Bij inlevering
van de juiste oplossing o.v.v. uw
e-mailadres ontvangt u een
beloning bij uw ko
E-mailadres:

Oplossing:

e, thee of fris.

Reserveren?
Hotel Wesseling:
+31 (0)521 591 544
info@hotelwesseling.nl
Grand Café de Brink:
+31 (0)521 591 319
info@hoteldebrink.nl

