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 Stamppotbuffet, 16 februari 2014  

Zo'n 70 personen hebben vandaag genoten van een heerlijk stamppotbuffet bij HCR 
Hegen. Dit buffet, aangeboden door de stichting marktcommissie Wezup en 
Dorpsvereniging Wezup, was een bedankje aan alle mensen die op welke manier dan 
ook, een helpende hand hebben geboden om de afgelopen kerstmarkt tot een succes te 
maken, in feite het hele dorp. Voorzitter Istvan Nagy opende het buffet en wenste 
iedereen smakelijk eten. Dat liet niemand zich twee keer zeggen. HCR Hegen had een 
heerlijk buffet gemaakt met stamppot boerenkool, zuurkool, hutspot, rookworst, verse 
worst, speklapjes en allerlei toebehoren, kortom voor ieder wat wils. Stichting 
marktcommissie en Dorpsvereniging, bedankt! 

19 april 2014, plaatsing van twee kunstwerken op de brink in Wezup.  

Zaterdag 19 april 2014 heeft burgemeester Bert Bouwmeester de eerste buitenexpositie 
van de stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo (sKZ) opengesteld voor het kunstminnende 
publiek én de liefhebbers van natuurschoon in de 5 brinkdorpen Aalden, Benneveld, 
Meppen, Wezup en Zweeloo.Na de gebruikelijke plichtplegingen vertrokken de 
aanwezigen op de fiets richting een van de andere brinkdorpen voor de onthulling van 
totaal 19 schilderijen. Ook in Wezup staan twee kunstwerken. Het werk van Kees 
Thijn(1933) schetst twee borrelende boeren in Perkaan. Anton Mauve vereeuwigde in 
potlood een boerderijengezicht in Wezup. De werken blijven tot 21 oktober 2014 staan. 

 

 

 

 

21 juli 2014, Wezup scoort goed bij zeskamp! 

Zoals al vele jaren werd er ook dit jaar, nu op 21 juli weer de Sweelermarkt geopend met 
de traditionele 6 kamp. Ons dorp bestond ook dit jaar weer uit 2 teams. Wezup 1 onder 
leiding van Martin Schneider en Wezup 2 onder leiding van Tinus de Grootte. Beide 
teams waren even sterk opgesteld om goed aan de start te staan. Zo'n klein dorp en dan 
2 teams daar mogen we best trots op zijn. Er was veel publiek op de been om alle teams 
aan te moedigen. Het resultaat van deze avond met veel leuke water spelletjes en heel 
veel plezier van onze jeugd, resulteerde in een 2de plek voor Wezup 1 en een 5de plek 
voor Wezup 2. We hopen dat we net als de afgelopen jaren volgend jaar weer kunnen 
genieten van 2 teams uit Wezup. Onze dank gaat uit naar onze juryleden Frans Knol die 
jureerde voor Wezup en Ben Kap die jureerde  voor "Wezuperbrug" die al wat jaren geen 
team bij elkaar kan krijgen vandaar dat Wezup 2 teams heeft. En de beide kapiteins en 
onze jeugd niet te vergeten. Dank jullie wel voor jullie inzet en wie weet tot volgend jaar. 
Groetjes.  Van een supporter 
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10 augustus 2014 Kunstmarkt 

Wezup, één dag het centrum van kunst en kunstnijverheid Aanvankelijk leek het een 
heel regenachtige dag te worden afgelopen zondag in Wezup tijdens de kunstmarkt. 
Echter het bleef tot een half uur voor einde van de markt droog, voordat er een 
wolkbreuk plaatsvond. Bezoekers waren in no-time vertrokken en de standhouders 

  

 

 

 

 

Het was anderzijds weer een zeer goed bezochte en geanimeerde kunstmarkt. Het 
parkeerterrein stond vol met voertuigen en de Brink leek wel op een fietsstalling bij het 
Centraal Station. Het aanbod van kunst en veel kunstnijverheid was zeer divers en vond 
opmerkelijk veel belangstelling én kopers. Initiatiefneemster Mary Noordman was dan 
ook buitengewoon content met de positieve reacties van het publiek en de exposanten. 

 

 

 

 

Een reactie van een standhouder: 

Wat een fantastische dag afgelopen zondag. Een perfecte organisatie en leuke bevlogen 
mededeelnemers. Ik heb er goede contacten aan over gehouden. Na het opbouwen heb 
ik tegen mijn vriendin gezegd, ook als verkoop ik niets vandaag dan heb ik nog een 
fantastische dag. Maar ook de verkoop ging uitstekend. Ik heb veel complimenten 
ontvangen m.b.t. mijn sieraden en de presentatie. Iemand was zo enthousiast dat hij er 
voor terug kwam om me te waarschuwen dat er slecht weer aan kwam en gaf het advies 
om in te pakken. Jammer dat op het laatste het weer iedereen parten ging spelen. Ik 
hoop volgend jaar weer aanwezig te kunnen zijn. Ik hoorde dat er ook ’s winters iets 
wordt georganiseerd. Ik word graag op de hoog te gehouden. Ook namens mijn vriendin 
een enorm compliment voor organisatie.  

Met vriendelijke kunst groet, Hannie Rensink 

http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-361.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-321.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-371.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-191.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-201.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-211.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-241.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-271.jpg
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kunstmarkt-2014-291.jpg


 

     

 

       
 

 

  

  

  

  

 
 

  

  

 20 augustus 2014 Berichtje van Mary Noordman 

Lieve mensen van Wezup, Ik woon nu al weer meer dan 2 1/2 jaar in Westerbork. Ik heb 
een heel fijn huis. Het was wel even wennen maar ik heb het nu erg naar mijn zin, maar 
mis de gezelligheid en de bedrijvigheid van Wezup nog steeds. Wezup was als een 
warme deken. Ik heb er ook 26 jaar met veel plezier gewoond. En ben blij dat in de 
boerderij zo’n mooi project gekomen is. Ik vind het leuk om de kunstmarkt te organiseren 
maar het voelt wel een beetje dubbel dat ik gebruik maak van het dorp nu ik er niet meer 
woon. Ik ben blij dat iedereen toch nog zijn medewerking wil verlenen, er zullen 
ongetwijfeld mensen zijn die er wat overlast van hebben. Ik hoop niet te erg. Ik wil de 
dorpsvereniging een bijdrage geven als dank aan iedereen. Ik hoop de kunstmarkt nog 
lang te blijven mogen organiseren. Mary 

 Fietstocht 7 september 2014 

Na twee regenachtige zondagen kon op de 7de september toch nog gefietst worden. 
Vijftien deelnemers meldden zich tussen twaalf en één om de route te fietsen die Arie 
Boelens uitgezet had. Uiteraard werden de deelnemers uitgedaagd om diverse raadsels 
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op te lossen. Na afloop was het goed toeven op het terras van Wim en reikte Arie de 
wisselbeker uit aan Gert-Jan en Monique Heidemans. 

 

  

 Slipjacht oktober 2014 

Wezup was afgelopen zaterdag weer het decor voor de jaarlijkse slipjacht Ieder jaar 
wordt in oktober deze bijzondere tak van de hippische sport bedreven in de omgeving 
van Wezup. Oorspronkelijk komt de slipjacht, ook wel vossenjacht genaamd, uit Groot-
Brittannië, waar daadwerkelijk met  behulp van jachthonden op vossen werd gejaagd. In 
Nederland geldt een verbod om met honden te jagen op levend wild. Op de Veluwe 
(o.a.in de Kroondomeinen) is er een alternatieve manier ontstaan door een geurspoor uit 
te zetten. Dit wordt gedaan door zogenaamde sliptrekkers. Deze lieden maken hierbij 
gebruik van juten zakken, die lange tijd in een vossenstal hebben gelegen en doordrenkt 
zijn van een mix van hun sterke lichaamsgeur en urine. De sliptrekker liep vervolgens 
voor aanvang van de jacht met een aan een touw vastgemaakte  juten zak over zijn rug 
over het af te leggen traject om de vossenlucht te verspreiden. En zo gebeurt dat 
vandaag de dag nog steeds. Ook zaterdag werd gebruik gemaakt van zo’n juten zak uit 
Lunteren. 

In deze streek van zuidoost Drenthe werd de slipjacht voor het eerst georganiseerd door 
de Klenckeruiters uit Sleen. Hier deden vooral boeren aan mee met hun eigen 
werkpaarden. Maar er was ook plaats voor liefhebbers van buitenaf. Zo had eens ene 
Lammert Brouwer uit Friesland zich aangemeld. Hij arriveerde met een volbloed hengst 
en liet zich nogal laatdunkend uit over die ‘knollen’ van de boeren. Alras moest hij zijn 
mening drastisch bijstellen. Een boerenpact zorgde ervoor dat ze Lammert aan alle 
kanten passeerden en hem van een flink modderpak voorzagen. Al weer geruime tijd 
staat de Drentse slipjacht onder auspiciën van de Koninklijke Jachtvereniging en 
wordt  ruim 15 jaar in Wisper contreien verreden. Er waren zaterdag 26 paarden met 
fiftyfifty ruiters en amazones en een meute van 44 English Foxhounds onder leiding van 
de Huntsman, die verantwoordelijk is voor opvoeding en discipline van de meute. Drie 
runs zijn er verreden van in totaal zo’n 12 kilometer. Na iedere run worden de honden 
gevoerd met koeienpens, als alternatief voor de opgejaagde en niet bestaande prooi. Het 
warme en wat winderige weer maakte het voor de jachthonden vrij lastig om het spoor te 
vinden en vast te houden. Men was daardoor een half uurtje later binnen dan gepland. 
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Mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Wezup. 08-11-2014  

Tijdens de laatste dorpenronde is door de Dorpsvereniging Wezup met de gemeente een 
afspraak gemaakt om de onveilige situatie bij de wegversmalling vóór de voormalige 
OBS ‘de Krosbulten’ aan te pakken. Voor automobilisten, die niet bekend waren met de 
versmalling was het lastig om dat in een oogopslag te constateren door het ontbreken 
van adequate bebording en belijning en dat zorgde vaak voor lastige situaties met 
tegemoetkomend verkeer. Maar dat is nu verleden tijd. Afgelopen zaterdag zijn 5 
vrijwilligers uit het dorp een paar uurtjes bezig geweest om de gewenste aanpassingen 
aan te brengen. Er staan nu aan weerszijden van de weg duidelijke borden en de 
bermstenen zijn om en om witgeschilderd. 

 

 

 

 

Het initiatief hiervoor kwam dus vanuit het dorp, de gemeente heeft dit vervolgens 
gefaciliteerd door het leveren van borden en verf en de klus is geklaard door 
dorpelingen. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.  
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