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Vanaf 16 januari expositie over Harry ‘Cuby’ Muskee in het Drents Museum 
In het Drents Museum opent morgen de expositie ‘Windows of my Eyes-75 jaar Harry 
‘Cuby’ Muskee’ bij het Drents Museum in Assen. Onderdeel van deze expositie is het 
beroemde ‘Perkaan-filmpje’. Dit filmpje is natuurlijk al op deze site te zien.  
 
Wezup valt in de prijzen bij ‘Kern met Pit’, 23 januari 2016 
Zaterdag 23 januari 2016 vond de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de door de 
Koninklijke Heidemaatschappij georganiseerde wedstrijd ‘Kern met Pit’ in het kasteel in 
Coevorden. Doelstelling van dit initiatief van de Heidemij is om dorpen die door 
zelfwerkzaamheid een project realiseren dat de leefbaarheid en saamhorigheid van een 
dorp vergroot, een financiële bijdrage te geven om hun project te kunnen realiseren. 

 
  

De dorpsvereniging van Wezup heeft een jaar geleden het project “Renovatie oudste 
straat in het dorp” voorgedragen bij de Heidemij en is geselecteerd voor deelname aan 
‘Kern met Pit 2015’. Doelstelling was (en is nog steeds) om in eigen beheer het in 
abominabele staat verkerende wegdek van het Westeinde te her bestraten met de 
bestaande waaltjes en aanvulling voor de niet meer bruikbare stenen om zodanig de 
karakteristieke uitstraling van het Westeinde te behouden. Citaat uit het Juryrapport: 
Ondanks de niet aflatende inzet van de dorpsvereniging is het uiteindelijk niet gelukt om 
het project te realiseren in de uitvoeringsperiode, maar zijn dusdanig veel stappen gezet 
en is ook bij de gemeente draagvlak ontstaan om het project te steunen dat het predicaat 
“Kern met Pit’ de dorpsvereniging toekomt en hopelijk een steun in de rug zal zijn om het 
project gerealiseerd te krijgen. Aan de prijs is er naast een fraaie plaquette een bedrag 
verbonden van 1000 euro, dat de penningmeester van de dorpsvereniging Wezup kan 
toevoegen aan het potje ‘Renovatie Westeinde’. De intentie is om in het voorjaar te 
starten met de werkzaamheden. 

Manluu van Wisp, mannenavond 19 februari 2016 
De eerste manluu-avond is een feit. Vijftig mannen hebben een fantastische avond met 
elkaar beleefd, (ga eens na,190 inwoners in Wezup, waarvan maar liefst 50 mannen van 
boven de 18, acte de présance  gaven!) Om zo’n avond niet te statisch te laten verlopen, 
had de organisatie bedacht om de negen deelnemende teams op verschillende locaties 
op het Westeinde en de Wezuperstraat een opdracht e laten vervullen, zoals 
touwtrekken, melkkoeien tellen, strobaal gooien, darten, beroepen raden, wijn en bier 
proeven(welke kleur, welk merk). Het was hilarisch. Na terugkeer bij Wim Hegen en de 
bekendmaking van het winnende team (zij mogen zich nu één jaar Manluu van Wisp 
noemen) ontstond er een zeer geanimeerde avond. De laatste deelnemers vertrokken 
rond de klok van vier! 
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Bericht van de organisatoren van de mannenavond 13-03-2016 
Beste Manluu van Wisp, 

Gertjan, Mark, Fenrik en Jos zijn nog even bij elkaar geweest om na te praten over de 
eerste Manluu-avond. Zoals jullie zullen begrijpen waren wij er het gezamenlijk over 
eens dat deze avond uitermate succesvol is verlopen. En dat bleek ook wel uit de 
ingevulde evaluatieformulieren met uitsluitend positieve reacties. Er waren ook wat leuke 
ideeën, die voor de activiteiten van volgend jaar zeker worden overwogen. 

Ja, want we organiseren in 2017 weer een Manluu-avond. Voorlopig handhaven we de 
avond op de tweede vrijdag van februari, omdat dan de meeste mannen zich wel kunnen 
vrijmaken. Dus is de datum voor volgend jaar:  vrijdag 10 februari 2017  
Zet alvast in je agenda! 
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Financieel zijn we er net uitgesprongen met nog wat extra geldelijke steun van Wim 
Hegen, waarvoor veel dank! 

Maar ook de andere sponsoren hebben er voor gezorgd dat we deze avond konden 
realiseren. 

Dit waren de sponsoren: 

 Zweeler Bier ( Oes eig’n Pils) 
 Drentse Hoeve (kaas) 
 Scholtens Zathe (droge worst) 
 HCR Hegen (de echte Hegen gehaktbal) 
 Dorpsvereniging Wezup (koffie) 

 

Lintjesregen bij 45-jarig EHBO Vereniging Zweeloo, 15 maart 2016 
Wist u dat de EHBO Vereniging Zweeloo al 45 jaar bestaat? En dat er zelfs leden zijn die 
bijna 45 jaar lid zijn van de EHBO vereniging? 
Het bestuur van de EHBO Vereniging wilde dit feestelijke feit niet zomaar voorbij laten 
gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die 15 maart jl. plaatsvond is zowel bij het 
45 jarig bestaan van de Vereniging stilgestaan maar ook bij trouwe leden. De heer 
Stevens van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Drenthe was bereid 
gevonden om lintjes, een districtsonderscheiding en zelfs 3 Tilanus onderscheidingen 
aan de trouwe leden uit te reiken waaronder aan Tineke Hegen (25 jaar lid) en Wilma de 
Jong-Hagting (20 jaar lid). Beide woonachtig in Wezup. Dankzij 'razende reporter' Jos 
Grootscholten heeft er een mooi stuk in OEK gestaan, klik hier 

 

Zeskamp 2016 

Ook dit jaar was Wezup aanwezig op de traditionele zeskamp van Zweeloo. Met twee 
teams: Wezup 1 en Wezup 2. Bestaande uit de jeugd van Wezup en Wezuperbrug. 

http://www.wezup.info/wezup-nu-2/wispers-in-het-nieuws/
http://www.wezup.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/160315-uitreiking-speldjes-kopie.jpg


Beide teams stonden onder leiding van Martin Schneider. Ben Kap en Engbert-Jans 
Dijkstra waren bereid om als juryleden aanwezig te zijn voor beide teams. Na een korte 
uitleg van de spelletjes voor de coaches en juryleden konden de teams worden 
voorgesteld.  Marjan Braam van de stichting Zweelermarkt stelde de teams per dorp aan 
het publiek voor. De dorpen deden een rondje over het zeskamp terrein voor het publiek 
langs. De zeskamp kon beginnen . Er waren 5 spelletjes en de rode draad. De rode 
draad blijft tot op het laatst een raadsel wat voor spelletje dit is. De andere spelletjes 
waren onder andere een groot waterbassin, een zeephelling  en kruiwagens. Deze 
spelletjes zijn bij de coaches bekend. De rode draad werd voor Wezup 1 gespeeld door 
Rick Roest en Jessica Kinds. Voor Wezup 2 door Jasper en Lisa Roest. De winnaar van 
alle spelletjes en de rode draad was het dorp Meppen. Wezup 1 en 2 werden jammer 
genoeg 5de en 6de. Wim Hegen en Gerrit Haddering bedankt voor het sponseren en het 
gebruiken van de shirts. Martin en jeugd van Wezup en Wezuperbrug bedankt voor jullie 
fantastische inzet. En we hopen dat jullie volgend jaar weer mee willen doen. 
Ik verwacht voor volgend jaar wel wat meer publiek uit Wezup en Wezuperbrug.  Om 
onze jeugd uit de beide dorpen aan te moedigen. De Zweelermarkt is een gezellig en 
leuk evenement. Er is veel te zien en te beleven. Ook de dagen er na kan je genieten 
van vele kraampjes en voor de jeugd is er Kermis. 
Ik hoop jullie te zien volgend jaar. 
Met vriendelijke groet, een trotse inwoner van beide dorpen. 

20 jaar KUNST in Wezup, 14 augustus 2016 

 
Vandaag, 14 augustus 2016 was alweer de 20e KUNSTmarkt in Wezup. 
En KUNST mag met recht met hoofdletters geschreven worden want er was van alles te 
zien, van schilderijen tot beeldhouwkunst, van prachtige quilts tot sieraden, kleding en 
tassen en nog veel meer....  Daarbij werden ook bij vele stands demonstraties gegeven. 
De bezoekers, die in groten getale aanwezig waren, konden bij goed weer (dat is ook 
wel eens anders geweest) de aangeboden kunstwerken bekijken. Vele kunstwerken 
wisselden van eigenaar. Ook de ijsvereniging had het lekker druk met het verkopen van 
poffertjes en ijsjes. 
En de 20e KUNSTmarkt werd opgeluisterd door een prachtig optreden van de 
Sweelsingers, die menig liedje ter gehore brachten. 
Kortom een KUNSTmarkt waar veel te beleven viel. 
De KUNSTmarkt in Wezup wordt altijd op de tweede zondag in augustus gehouden. 
Noteert u de datum van volgend jaar (zondag 13 augustus 2017) alvast in uw agenda? 
Tot volgend jaar! 
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