
W
anneer we arriveren, hoeven we niet lang te 
zoeken naar een parkeerplaats. De Weverij heeft 
namelijk een eigen gratis parkeergarage. Bij bin-

nenkomst worden we opgewacht door Jelle van Gangelen, 
eigenaar van het hotel met restaurant. Hij vertelt ons dat er 
voor ons één van de Bergoss kamers gereserveerd is. On-
der de sheddaken van de oude Bergossfabriek zijn in 2009 
twaalf designkamers en een gym gerealiseerd. Hiervoor 

werd de hulp ingeroepen van de Osse interieurontwerper 
Aart van Rooij. De kamers hebben een industriële sober-
heid gecombineerd met verfi jnde materialen en details. 
Zo is er gekozen voor rustige grijstinten en is er volop 
aandacht voor designmeubilair. We spotten het beroemde 
kabouter bijzettafeltje van Kartell, ontworpen door Phi-
lippe Starck en ook de Victoria ghost stoel van Kartell/
Philippe Starck is er te vinden. Bijna aan alles is gedacht. 
Zo is er een prachtige inloopdouche met stortdouche, is er 
airconditioning aanwezig en kunnen de ramen die zich in 
het hoge plafond boven het bed bevinden, bediend worden 
met een afstandsbediening. Hierdoor kun je bij heldere 
nachten zelfs nog sterren kijken. Wat we wel missen is een 
minibar en ook een waterkoker en een Nespressoapparaat 
ontbreken. 

Onvergetelijk

’s Avonds staat er voor ons een tafel gereserveerd in res-
taurant Cordial, dat zich in het hotel bevindt. De in betere 
kringen bekende binnenhuisarchitect van internationale 
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Hoewel Oss niet de meest voor de hand liggende plek is om 

een paar dagen door te brengen, weten culinaire liefhebbers 

en veeleisende hotelgasten hun weg inmiddels goed te 

vinden naar het Brabantse stadje. Midden in het centrum, 

in de voormalige Bergoss tapijtfabriek, is viersterrenhotel 

De Weverij gevestigd. Samen met restaurant Cordial, dat 

bekroond is met één Michelinster, heeft het hotel Oss op de 

kaart gezet.

Eigenzinnig met een knipoog 
naar het fabrieksverleden

Hotel De Weverij
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faam Marcel Wolterinck heeft het restaurant 
een kosmopolitische uitstraling gegeven door 
het gebruik van aardse kleuren, schermen 
van bamboe en foto’s van de spraakmakende 
fotograaf Helmut Newton. Eten bij Cordial is 
een ware belevenis. De gerechten met Frans 
Mediterraanse invloeden zijn alle uniek van 
smaak en hebben een eigen signatuur. Dat Roy 
Pelgrim meerdere malen is uitgeroepen tot 
beste sommelier van Nederland, blijkt wel uit de 
wijnen die naadloos aansluiten op de gerechten. 
Dineren bij Cordial is een onvergetelijke erva-
ring, wat ons betreft.

De volgende ochtend nemen we plaats aan het 
ontbijt. Naast diverse broodjes en zoet en hartig 
beleg kan er onder andere gekozen worden uit 
cereals, vers fruit, huisgemaakte smoothies en 
verse vruchtensappen en ook de koffi e wordt er 
vers gezet.

Persoonlijk

Na het ontbijt checken we uit en hebben we een 
afspraak bij het Spahuys, waar De Weverij mee 
samenwerkt. Wendy Vogels, eigenaresse van 
Spahuys, dat achter De Weverij gevestigd is, 
heeft ons uitgenodigd voor een VIP-behandeling. 
Hier komen we helemaal tot rust tijdens een 
hamam-behandeling, waarbij we gescrubd en 
ingezeept worden met authentieke olijfolie en een 

heerlijke ontspannende massage krijgen. Ook 
wordt onze huid geanalyseerd met een skinana-
lyser. Hierdoor weten we voortaan precies welke 
producten geschikt voor ons zijn. Tot slot krijgen 
we een uitgebreide gezichtsbehandeling met 
wederom een uitgebreide massage. Fijn is dat alle 
aandacht naar ons uitgaat, doordat de ruimtes 
de hele middag exclusief voor ons gereserveerd 
zijn. In tegenstelling tot veel openbare sauna’s en 
grote wellnesscentra is de benadering van Wendy 
en haar collega’s hier heel persoonlijk en voel je 
je echt op je gemak. Even zijn we helemaal de 
drukte van alledag vergeten. 

Onderweg naar huis blikken we terug op ons 
verblijf in Oss. De Weverij, Cordial en Spahuys 
maken het beslist de moeite waard om af te 
rezien naar Oss. Vooral wanneer je deze drie 
combineert, kom je als herboren weer thuis.  
www.deweverij.nl - www.spahuys.nl
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 Faciliteiten De Weverij
- Aantal kamers: 60

- Gratis parkeerplaatsen

- Restaurant Cordial

-  4 Vergaderzalen (alle zalen hebben WiFi en topkoeling) 

variërend van 40m2 tot 300m2

- Gratis WiFi


