
HCR Hegen officieel geopend 

Nadat het nieuwe pand al in september de deuren opende is er nog flink aangepakt om 
de puntjes op de ‘í’ te zetten en organisatorisch de zaken goed voor elkaar te krijgen. Nu 
dat allemaal voor elkaar is, vonden Wim en Marian de tijd rijp om hun horecagelegenheid 
officiëel te openen. Vrijdagmiddag 11 mei heeft Grietje Hegen onder belangstelling van 
velen het paarse lint doorgeknipt en daar mee de zaak voor geopend verklaard. 
Voorafgaande aan deze handeling is het gezelschap bijeen gekomen in de Schuurzaal, 
waar zowel Wim als Grietje de aanwezigen hebben toegesproken. Ook Jurgen heeft 
spontaan het spreekgestoelte beklommen om Wim en Marian veel succes te wensen en 
hoopt dat hen verder onheil bespaard blijft. 

Na dit officiële gedeelte was er zowel ‘s middags als ‘s avonds Open Huis waar ruim 600 
gasten op zijn afgekomen. 

 
Klik hier voor meer foto’s van de officiële opening en het open huis  

 

AED verplaatst naar Wezuperstraat 15 (HCR Hegen) 

Begin januari 2013 is de AED Wezup verplaatst van Wezuperstraat 21 naar 
Wezuperstraat 15. De AED hangt aan de schuur van HCR Hegen (aan de kant van 
Wezuperstraat 11) en is zichtbaar vanaf de Wezuperstraat. 
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Kunstmarkt 2012 op zondag 12 augustus. 

Onder een strak blauwe hemel en een aangename temperatuur van zo’n 22 graden is de 
16de editie van de kunstmarkt weer heel succesvol verlopen. Ruim 80 kunstenaars en 
kunstnijverheidslieden toonden hun zeer gevarieerde werk aan een publiek wat in grote 
getale, veelal per fiets, naar Wezup was gekomen.(naar schatting zo’n 2800 bezoekers). 
Een rondje langs de route leerde ons dat vele standhouders zeer content waren met de 
verkoop van hun werk. Organisator Mary Noordman typeerde de markt als de meest 
sfeervolle en best bezochte markt sinds de start in 1996. 

 

Klik hier voor meer foto’s van de kunstmarkt 

23.07.12 Wispers winnen zeskamp 

Klik hier voor een fotoreportage gemaakt door Cornelia Brugman. 
De Sweelermarkt werd ook dit jaar weer traditioneel geopend door de Zeskamp, een 
sportieve strijd tussen de zes dorpen uit de oude gemeente Zweeloo. De teams van 
Aalden, Zweeloo, Meppen, Benneveld, Wezup/erbrug 1 en Wezup/erbrug 2 probeerden 
elkaar bij de verschillende spelletjes de loef af te steken. Uiteraard maakte water vaak 
deel uit van de spelen, hetgeen zorgde voor hilarische toestanden. Het publiek was in 
grote getale toegestroomd en moedigde hun dorpsgenoten flink aan. De twee teams van 
Wezup/erbrug hebben zich sportief flink geweerd en hebben de einduitslag mooi 
dichtgetimmerd. Uitslag is als volgt: 
1. Wezup/erbrug 1 
2. Meppen 
3. Aalden 
4. Zweeloo 
5. Benneveld 
6. Wezup/erbrug 
Team 1 onder leiding van doorgewinterde coach Martin Schneider bestond uit: Arjen 
Jakobs; Simone Heidemans; Bart Hummel, Chris Reinders; Fenrik Hegen; Iris Mulder; 
Christiaan Braam; Inge Hilbrands; Ferry Knol; Dennis Smit; Engbert Jans Dijkstra; Stefan 
Kroeze, Anika Kinds, Sacha Aalderink en Klarissa Lubberts 

Team 2 onder leiding van enthousiaste coach Chantal de Groote bestond uit: Egbert Jan 
Hilbrands; Vera de Jong; Bart Sanders; Jeroen Hegen; Tom Hummel; Esther Sanders; 
Michel van de Breggen; Janine Haddering; Gerhard Lubberts; Patrick Smit; Ben Paul; 
Jessica Kinds; Eline ‘t Hoen en Claudia Lubberts. 

Team en coaches, bedankt en gefeliciteerd!! 
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12.05.12 Dagblad van het Noorden 

 

(klik op artikel voor groter beeld) 

Ook Wispers actief bij Sweel’s got Talent (29 februari 2012) 

Leonie Knol en Alma de Jong hebben samen met een groepje vriendinnen een 
superoptreden gegeven bij Sweel’s got Talent. Leonie danste en playbackte samen met 
twee vriendinnen op het liedje Pokerface van Lady Gaga. Alma danste en playbackte 
met drie vriendinnen op het liedje Boem Boem Klap van Kinderen voor Kinderen. Met 
zo’n 20 acts vielen de dames helaas niet in de prijzen. Ze hebben wel laten zien dat niet 
alleen in Sweel talent is, ook ‘Wispers kunt er wat van’. 

Ondanks dat er meer dan voldoende animo was (20 acts) was dit de laatste activiteit van 
de werkgroep kinderactiviteiten. Door bezuinigingen van o.a. Welzijn 2000 en het 
moeilijk krijgen van vrijwilligers zien zij zich genoodzaakt om te stoppen met het 
organiseren van kinderactiviteiten (in de schoolvakanties). Mochten er mensen zijn die 
dit op willen pakken, de ‘oude’ werkgroep is altijd bereid informatie te delen. 

 
Lenie Knol met Lady Gaga’s Pokerface 
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Alma de Jong met Boem Boem Klap van Kinderen van Kinderen 

Tweeling geboren bij Meindert en Detri Smit (27 februari 2012) 

Vannacht is een bijzondere tweeling ter wereld gekomen op het bedrijf van de familie 
Smid aan de Koestukkenweg. Het betreft een twee-eiig stel, waarvan één zwartbont en 
de ander roodbont. Moeder en dochters maken het goed. 

 

16.02.12 Dagblad van het Noorden 
Ook Wezup maakt zich sterk voor behoud van het zwembad in Zweeloo  

 

Meer weten over de acties m.b.t. het behoud van het zwembad in Zweeloo? Klik hier.  
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08.02.12 Oes Eig’n Kraantien 
Wisper ijspret  

 

02.02.12 IJSBAAN WEZUP OPEN!! 
Voor sfeerfoto’s en uitslagen wedstrijden zondag 5 februari jl., klik hier. 

 

01.01.12 Oude traditie ‘slepen’ in nieuwjaarsnacht 
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