Nieuws 2017
Bedankmiddag Kerstmarkt, 22 januari 2017
Op zondagmiddag 22 januari organiseerden de kerstmarktcommissie en de
dorpsvereniging de inmiddels traditionele bedankmiddag voor alle vrijwilligers, die weer
met veel inzet geholpen hebben om de kerstmarkt tot een succes te maken. Er werd bij
Wim Hegen gegeten en gedronken. Dat deden we met zo'n 75 volwassenen en
kinderen. Thema dit jaar was een 'Boer'gondische maaltijd. Er is wat afgekloven!

Manluu-avond Wezup 10-02-2017 wederom een zeer geslaagd evenement!
54 Manluu waren vrijdagavond 10 februari present om er gezamenlijk weer een
fantastische avond van te maken. Dat dat zeker gelukt is blijkt wel uit het feit dat de
laatste mannen om 04.00 de gelagkamer verlieten! De buitenactiviteiten werden zonder
gezeur over het weer met veel animo uitgevoerd (echte Manluu zeuren nou eenmaal
niet....) Nadat de punten van de diverse opdrachten waren opgeteld bleken de mannen
van team Rein Kroon de overtuigende winnaar van deze avond.
Geen paasvuur meer in 2017!
Helaas moet de Boermarke mededelen dat er geen paasvuur meer komt. Ieder jaar komt
het voor dat er, ondanks de waarschuwing, toch weer stobben en andere materialen
worden gestort. Dit zorgt ervoor dat er voor het paasvuur nog allerlei handelingen
verricht moeten worden voordat het in de brand gestoken kan worden (richtlijnen
gemeente) en na het paasvuur zorgt dit voor veel rommel en extra kosten om e.e.a. op
een goede manier af te voeren. Wellicht komen de stobben en de troep niet uit ons eigen
dorp, maar het heeft er wel voor gezorgd dat de Boermarke heeft moeten besluiten om
vanaf dit jaar te stoppen met het houden van een paasvuur.

Golfclinic op de Gelpenberg, 30-6-2017
Afgelopen vrijdag was het zover!
Bijna 30 Wispers gingen op fietse... naar de Gelpenberg om de fijne kneepjes van het
golfen onder de knie proberen te krijgen.
Ralph en Gijs, twee golfprofs, ontvingen ons hartelijk en vertelden een en ander over de
golfsport, over de clubs (max. 14 in een tas); over tactisch spel, over handicaps en over
de vele uren die ze oefenen. Verder demonstreerde Gijs de verschillende clubs en sloeg
met gemak de bal zo'n 125 meter weg. Ach, het leek zo gemakkelijk.....
Vervolgens werd de groep gesplitst en ging de ene groep 'putten' en de andere groep
ging zich richten op de 'afslag' En ja, ook hier... als het balletje zo'n 2 meter van de 'hole'
af ligt, dan denk je toch, één klein tikje er tegenaan en het is 'hole in one'. Nou, niet
dus..... Het is verbazingwekkend hoe zo'n balletje over het randje van zo'n hole er voorbij
kan rollen.
Datzelfde geldt voor de 'afslag'. Hoe moeilijk kan het zijn om zo'n bal weg te slaan. Nou,
ook hier was maar één conclusie mogelijk. Het is echt hartstikke lastig. En als je de bal
dan raakt, dan moet deze ook nog de goede kant op (en niet teveel naar rechts en naar
links).
Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande ervaringen, de ervaringen van de schrijfster
zijn. Het blijkt dat ook in Wisp, er gewoon natuurtalenten zijn. Waar het 'putten' zo
gemakkelijk ging en waar de 'afslag' ook prima ging.
Als kerst op de taart mochten we nog op de 'echte baan' als groep gaan oefenen.
Kortom: het was een gezellige, leuke en sportieve avond.
En de schrijfster van dit stukje, die is er nu echt achter dat het golfen niets voor haar is.
Gelukkig denken er vele andere mensen anders over.
En ben je benieuwd naar de Gelpenberg? Drink dan eens een kop koffie in het
restaurant daar en kijk eens rond. Het is er gewoonweg prachtig.

Renovatie Westeinde, 1-7-2017
Zaterdag 1 juli 2017, renovatie bestrating Westeinde gestart! Na een duidelijke uitleg
over het plan van aanpak bij HCR Hegen, zijn een 12-tal Wispers vanmorgen gestart met
het rooien van de molgoot vanaf Westeinde 22 tot aan nr.18.De aanhoudende regen
bleek geen bezwaar voor de vrouwen en mannen om de klus te klaren. De stratenmaker

kan maandag aan de slag. De komende weken zijn er dagelijks vrijwilligers nodig om
een stukje Westeinde te rooien. Nog niet aangemeld? Doe dat dan bij Dries, Lars of
Pauline.

Opening gerenoveerd Westeinde 05-08-2017
Afgelopen zaterdag 5 augustus was het dan het zover. Het door de dorpsvereniging in
eigen beheer gerenoveerde Westeinde is officieel heropend. Rond half vijf nam de
voorzitter van de Dorpsvereniging Wezup, Gert-Jan Heidemans, het woord, waarbij de
gasten welkom werden geheten. Voorts memoreerde hij de gang van zaken rond de
totstandkoming van dit unieke project. Allereerst bedankte hij alle vrijwilligers, die
gedurende drie weken iedere avond aan de gang zijn gegaan om ervoor te zorgen dat
de stratenmakers de volgende morgen konden doorgaan met het intikken en het vleien
van de waaltjes. Speciale dank was er ook voor de Westeindecommissie Pauline
Bokhorst, Dies de Vries en Lars Hoedemaker. Ondanks dat zij vaak te kampen hadden
met teleurstellingen bleven zij geloven in de haalbaarheid van deze aanpak. Wat begon
met een initiatief in 2014 is nu drie jaar later toch gelukt, maar het ging beslist niet van
een leien dakje. Veel dank is verschuldigd aan de Heidemij, de provincie Drenthe, de
Rabobank en de gemeente Coevorden en de sponsors van de gegraveerde
waaltjes. Hun financiële support heeft het mogelijk gemaakt om met een kloppende
begroting dit project te kunnen afronden.
Vervolgens geeft Gert-Jan Heidemans het woord aan Joop Brink
Allereerst steekt Jan de loftrompet voor het plan, de uitvoering en de niet aflatende
zelfwerkzaamheid van de Wisper bevolking. ˜Een uniek project dat nog niet eerder
binnen de gemeentegrenzen van Coevorden is gerealiseerd. Dit heeft een

voorbeeldfunctie voor alle andere dorpen. Jullie verdienen een extra bordje met eigen
weg onder het straatnaambord van het Westeinde."
Voor de openingshandeling was een speciaal doek gemaakt met een grote foto van de
situatie van het wegdek voor de renovatie. Door dit doek los te trekken van het frame
was de opening een feit. Hierna konden de aanwezigen het vernieuwde Westeinde zelf
inspecteren en de Walk of Wisp met de gegraveerde waaltjes aanschouwen. Vervolgens
was er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een tapashapje nog even
wat na te praten.

