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Lars Hoedemaker is samen met dorpsbewoners druk bezig met de opbouw van de kerstmarkt in Wezup.
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Kerstmarkt Wezup: groots, gratis en gezellig
FRANK JEURING

Wezup staat vanaf vanavond drie
dagen in het teken van de kerstmarkt. Voor Lars Hoedemaker (49)
is het zijn debuut als voorzitter van
de marktcommissie.

Dag meneer Hoedemaker, hoe
staat het met de zenuwen?
,,Gisterochtend werd ik om vier uur
wakker en ben ik verder gegaan met
de voorbereidingen. Natuurlijk is
het altijd spannend hoe de kerstmarkt verloopt. Al sta ik wel op de
schouders van mijn voorgangers,
want het is al de 27ste keer dat we deze markt houden.’’
Staat alles al bijna klaar?
,,Ja, afgelopen zaterdag hebben we

door het hele dorp lichtjes uitgerold,
bogen opgesteld en schuren ingericht. De knieperties zijn twee weken
geleden al gebakken door zo’n zestig
dorpsbewoners. Want een kerstmarkt in Wezup zonder knieperties,
dat kan niet. Gisteren hebben we
ook nog de muziekkoepel opgebouwd.’’

Wat is er vandaag, morgen en overmorgen allemaal te beleven in het
dorp?
,,Mensen die hier komen, krijgen
een gratis ritje met de huifkar van de
parkeerplaats naar het dorp. Daar
staan zo’n zeventig standhouders
met allemaal kerstartikelen. In de
dorpskern staat de muziekkoepel
waar artiesten optreden. En het hele
dorp is aangekleed met lichtjes,

kerstversiering en kaarsjes. Eigenlijk
is de kerstmarkt in Wezup groots,
gratis en gezellig. En dat trekt veel
mensen aan, die overigens ook vaak
terugkeren. Want ik merk wel dat we
een heel trouw publiek hebben.’’

Hoe belangrijk is deze kerstmarkt
voor Wezup?
,,Er wonen zo’n 180 mensen in ons
dorp en die zijn vrijwel allemaal bezig met de kerstmarkt. Ze bakken samen kniepertjes, stellen hun schuren beschikbaar en tuigen het dorp
samen op. Er is geen mooiere manier om met elkaar in contact te komen. En wat hier gebeurt, dat gebeurt natuurlijk niet in ieder dorp. Ik
denk dat naoberschap in Wezup met
een hoofdletter N wordt geschreven. Want dit beperkt zich niet al-

leen tot de kerstmarkt. De rest van
het jaar kijken we ook naar elkaar
om.’’

Twee jaar geleden waren er twijfels
over het voortbestaan van de kerstmarkt in Wezup. Hoe zit dat nu?
,,Al die vrijwilligers uit het dorp erbij
betrekken, gaat niet altijd vanzelf.
Alles heeft van tijd tot tijd weer een
zetje nodig. Maar dit jaar zijn bijvoorbeeld tien woningen in het
dorp van eigenaar gewisseld en al
die nieuwe inwoners doen nu ook
mee. De kerstmarkt in Wezup verbroedert het dorp. Wij hebben nu
ook absoluut geen twijfels over het
voortbestaan. Ik ben er van overtuigd dat deze kerstmarkt nooit verloren gaat. Het is hét bindmiddel
van het dorp.’’

