Nieuws 2013
Opening "Inside wonen en meer" Ruim 150 gasten waren aanwezig bij de feestelijke
opening van de woonwinkel Inside wonen en meer….aan de Wezuperstraat 21 in
Wezup. Gedurende de receptie was er stemmige muziek, gebracht door Drezz
(Drents&Jazz).

Oud bewoner Roelof Hegen en wethouder Geert Roeles verrichtten de officiële
openingshandeling door de entree van de winkel open te stellen voor genodigden en
belangstellenden. In zijn openingstoespraak memoreerde Geert Roeles nog het belang
van nieuwe initiatieven zoals deze van Astrid Mink, die van harte worden ondersteund
door de gemeente Coevorden. Onze voorkeur gaat verre uit naar levendigheid boven
leegstand!
RTL-4 maakt filmopnames in Wezup
Vrijdag 27 september. Presentatrice Iris Rulkens was met haar vaste camerman in
Wezup voor filmopnames voor het programma LifesyleXpiriencePlus . Dit is een
woonprogramma waar allerlei nieuwe trends op het gebied van in- en exterieur onder de
aandacht van een grote groep vaste kijkers worden getoond. Kennelijk heeft de redactie
van dit programma de nostalgische aardenwerkpotten, kannen en kruiken van BrYnxz in
het vizier gekregen en besloot men hierover een item voor hun programma te maken.
Wouter en Anko hadden hiervoor displays gemaakt met een uitgebreid assortiment uit de

BrYnxz-collectie. Het kunstwerk op de Brink, de Wipkar met kalebassen en pompoenen
bleken uitermate geschikt voor het uitstallen van deze nostalgische keramiekwerken. Het
stralende herfstzonnetje heeft ongetwijfeld bijgedragen aan sfeervolle opnames.
7 september 2013 Wezup, 3e bij Rabo Dorpentoernooi Chantal de Groote
Schutterskoningin 2013
Onder de bezielende leiding van 'captain' Martin Schneider heeft Wezup bij SV Willem
Tell weer een mooi visitekaartje bij het jaarlijkse Rabo Dorpentoernooi afgegeven.
Gefeliciteerd! Recyclingtrend zet door op de 17e editie van de Wisper Kunstroute!
Afgelopen zondag is alweer voor de 17e keer de inmiddels zeer bekende kunstmarkt in
Wezup gehouden. Het weer was uitstekend! Echt ‘marktweer’ volgens de deelnemende
kunstenaars (80 in totaal). Dat trok naar schatting ruim 3000 bezoekers. Een zeer
uitgebreid en gevarieerd kunstaanbod stond uitgestald in de delen of daarbuiten en op
de Brink in marktkramen. Vele bezoekers zijn erin geslaagd om iets van hun gading aan
te kopen.

De trend die vorig jaar al op kleine schaal werd gesignaleerd maakt ook in de
kunstenaarswereld steeds meer opgang. Harm van Echten uit Ruinen (foto) is een artiest
die zich al enige tijd bezig houdt met het bewerken van gerecyclede materialen tot
sculpturen. Dit jaar kwam hij met o.a. prachtige landschappen vervaardigd van oude
zinken dakgoten. Een andere deelneemster bedacht een creatieve oplossing om
Nespresso-cupjes te recyclen tot prachtige kettingen. Ook zagen we nog fraaie lampen
van hout, bamboe en porseleinen isolatoren.

20 juni 2013 Wolkbreuk in Wezup

Officiële opening Huize Wezup
Zaterdagmorgen 27 april werd door wethouder Geert Roeles Huize Wezup officieel
geopend door het planten van een magnolia. De aanwezigen konden hun steentje
bijdragen door een schep grond bij de struik te scheppen.
Jan 't Hoen bedankte in zijn toespraak alle mensen die een bijdrage hebben geleverd
aan de totstandkoming van het geheel gerenoveerde pand. Inmiddels hebben al enkele
bewoners hun intrek genomen in Huize Wezup en draait de dagopvang op volle toeren.
Na de officiële openingshandeling konden de aanwezigen binnen een kijkje nemen.
Naast een gezellige huiskamer en een moderne keuken beschikt Huize Wezup over 8
moderne kamers met badkamer.

JAARLIJKSE AED/REANIMATIE HERHALINGSLES maandag 18 maart 2013
Afgelopen maandag was het weer zover, de jaarlijkse opfriscursus voor zo'n 12 actieve
AED/reanimatie vrijwilligers in Wezup. Onder leiding van instructrice Jeannette HabingWilting werd eerst het theoriegedeelte doorgenomen (wat doe je als je bij een slachtoffer
wordt geroepen, begin je eerst met beademen of start je direct met reanimeren, zijn er
nieuwe richtlijnen etc. etc.) en daarna werd er in de 'praktijk' geoefend op 2 'ambu'
mannen (poppen): reanimeren, beademen en het gebruik van een oefen AED. Als extra
vertelde Jeannette aan het eind van de avond nog hoe het reanimeren in z'n werk gaat
bij baby's en kinderen van 1 tot 8 jaar. Op een babypop kon het reanimeren en
beademen ook nog geoefend worden. Kortom: interessante avond, goed dat het jaarlijks
herhaald wordt. En natuurlijk fijn dat er in Wezup zoveel AED'ers rondlopen en
dorpsvereniging Wezup, dank dat jullie deze herhalingslessen mogelijk maken. Meer
weten: kijk op http://www.hartveiligdrenthe.nl/ of http://www.hartslagnu.nl/ Meer weten
over AED/reanimatie herhalingslessen in Wezup of geïnteresseerd in een

beginnerscursus (bij bv de EHBO in Zweeloo), geef dit dan door via
aedwezup@yahoo.com.
HEMMELTIED VANUIT WISP zaterdag 19 januari 2013
Afgelopen zaterdag 19 januari presenteerde Hennie Kuijer en Harm Dijkstra hun
populaire programma Hemmeltied vanuit een goed gevuld café Hegen. Tijdens de
uitzending is het florerende verenigingsleven van Wezup uitgebreid voor het voetlicht
gebracht. Ook was er ruime aandacht voor de 'nieuwe Wispers'; Wouter ten Doesschot
vertelde over zijn bedrijf Brynxz, dat in eigen beheer nostalgisch aardewerk ontwerpt,
laat produceren in China en zelf aan de man brengt. Huize Wezup van familie 't Hoen
met hun tehuis voor ouderen met geheugenproblemen is nagenoeg klaar voor de eerste
vaste gasten, die gefaseerd de 8 woonplekken gaan betrekken. Het interview met de
chef-kok van Hegen over de juiste (voor)bereiding van ree deed al bij menigeen het
water in de mond lopen. Het bekende spel Drieslag werd uiteindelijk door de
ijsvereniging (met hulp van de bezoekers) gewonnen van de kerstmarktcommissie.

