Nieuws 2015
Kern met Pit, 24 januari 2015
Tijdens de jaarvergadering van de dorpsvereniging is het opknappen van het Westeinde
ter sprake geweest. Om dit project een nieuwe impuls te geven heeft de dorpsvereniging
zich aangemeld bij “Kern met Pit”. “Kern met Pit” is een initiatief van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij en biedt dorpen de mogelijkheid mee te dingen
naar de titel “Kern met Pit”. Een dorp kan zich voor deze wedstrijd aanmelden met een
project waarin dorpsbewoners participeren en waar het gehele dorp beter van wordt. Op
zaterdag 24 januari 2015 was de aftrap in Het Hunebedcentrum te Borger. Deelnemers
konden daar hun project presenteren. We kunnen melden dat we geselecteerd zijn
om mee te dingen naar de titel “Kern met Pit”. We houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen!

Afscheid Roelof Hegen van de Biljartclub Wezup
Afgelopen woensdag 20 mei 2015 heeft Biljartclub Wezup officieel afscheid genomen
van haar trouwe lid Roelof Hegen (85!). Roelof is in 1966 lid geworden van de biljartclub
en is dus met enkele onderbrekingen vanwege fysieke klachten bijna 50 jaar actief
geweest binnen de club. Het werd hem nu toch wat te zwaar om gedurende het
biljartseizoen (van de wilde bond) elke week acte de présance te moeten geven. Hij blijft
nog wel beschikbaar voor een enkele invalbeurt en zal in de Korenhof ook nog wel eens
een balletje stoten. Roelof zal worden gemist bij de biljartclub en zeker om zijn niet
aflatende humor.

Klootschieten 07-06-2015
Het weer leende zich er uitstekend voor: een zonnetje en toch niet te warm. Elf
enthousiastelingen kwamen vanmiddag naar de brink voor het klootschieten. Twee
teams werden gevormd. Na een spannende strijd ging team twee (Martin, Jantje,
Wilco,Leoni en Egbertjan) er met de overwinning vandoor.

Zweelermarkt 2015, Zeskamp en NK Kloep’m 06-07-2015
Ook dit jaar deden er weer twee gecombineerde teams (Wezup/Wezuperbrug) mee met
de jaarlijkse zeskamp tijdens Zweelermarkt. Onder de bezielende leiding van coach
Martin hebben ze het uiterste gegeven en eindigden op een 4e en 5e plaats. Vervolgens
werd na 16 jaar weer het Open Nederlands Kampioenschap Kloep’m, het kroep’n op
klomp’n gehouden. Na een spannende strijd werden Giel Bakker en Iris Mulder,
Nederlands Kampioen Kloep’m.

Miss verkiezing, Zweelermarkt, 07-07-2015
Voor het derde jaar heeft tijdens de Zweelermarkt de Miss Sweel verkiezing
plaatsgevonden. Dit jaar deed voor het eerst een inwoner van Wezup mee aan de
verkiezing. Janine Haddering vertegenwoordigde de gezamenlijke kappers in Aalden. Na
een leuke, gezellige avond waarbij alle dames zich uitstekend presenteerden, is Ilse
Nijenbanning gekroond tot Miss Sweel 2015.

Carbage Run 2015
Edition 2015 is de zevende zomer editie van the Carbage Run. In 2009 is men gestart
met 64 auto’s en inmiddels is het evenement uitgegroeid tot de grootste in zijn soort. Dit
jaar verschenen er 550 auto’s aan de start. De inschrijving was binnen 1 minuut
uitverkocht. De route is elk jaar anders en in 2015 ging de Zomer Editie naar Engeland,
Wales en Schotland. Eén van de deelnemers was Egbert Jan Hilbrands uit Wezup. Hij
heeft met z’n teamgenoot de carbage run helemaal uitgereden en is heelhuids, met
‘barrel’, weer teruggekeerd naar Wezup.

Kunstmarkt 9 augustus 2015
Wauw!!, wat boften kunstenaars, locatiehouders en natuurlijk het grote aantal bezoekers
dit jaar van een prachtige kunstmarkt. De weersvoorspelling werd volledig bewaarheid.
Het aantal bezoekers was gelijkwaardig aan dat vorige jaren. En dat is op zich een
fantastisch resultaat, gezien de almaar toenemende publieksattracties in de directe
omgeving van Wezup, die enigszins concurrerend zijn. De horeca en vele standhouders
waren overigens zeer tevreden met de behaalde omzetten. Uiteraard zijn er ook
deelnemers, die minder tevreden huiswaarts zijn gekeerd door geen of weinig verkochte
werken. “It’s all in the game”, aldus Mary Noordman. “De organisatie verliep weer
gesmeerd, toegang en parkeren zoals te doen gebruikelijk gratis en voor de
meegebrachte kunst en kunstnijverheid zijn de deelnemers zelfverantwoordelijk”

Het initiatief van de dorpsvereniging om fondsen te werven voor de renovatie van het
Westeinde is heel goed ontvangen. Voornamelijk Wispers en oud bewoners hebben de
portemonnee getrokken en ruimhartig 50 euro gedoneerd voor deze aanpak. Voor dit
bedrag wordt er een zelf gekozen naam gegraveerd in een authentiek Waaltje wat later
geplaveid wordt in de nieuwe bestrating. Bij het sluiten van de markt waren er 32
certificaten afgegeven. Tien waaltjes moeten nog worden gegraveerd. Belangstellenden
die de kunstmarkt gemist heben maar wel hun steentje bij willen dragen aan de renovatie
van het Westeinde door het kopen van een gegraveerde steen kunnen contact opnemen
met Dries de Vries (0591-372529 of nicoladrie@gmail.com) Volgend jaar, 2016, vindt al
weer de 20ste kunstmarkt plaats. Mary, de initiator en organisator van de
kunstmarkt gaat er vast en zeker een speciaal evenement van maken. Hopelijk treffen
we elkaar dan weer op de tweede zondag in augustus in Wezup.

Column 11-08-2015
Lars Hoedemaker vond op het internet een column van een vakantieganger die op het
terras van HCR Hegen aan een biertje zit en op humorischtisch wijze verslag doet van
zijn kijk op Wezup. Het lezen waard. http://www.nieuwecolumn.nl/wezup-en-eenbushokje/

Slipjacht Wezup, 17 oktober 2015
Ook dit jaar was Wezup weer in beeld voor de jaarlijkse slipjacht, ’n mooie traditie. Alle
deelnemers verzamelen zich rond twee uur achter HCR Hegen. Dit verzamelen wordt
opgeluisterd door een aantal muzikanten bijgestaan door het blaffen van de honden die
nog niet de vrijheid hebben gekregen en laten merken dat ze het daar niet mee eens
zijn.Na het nuttigen van een borrel of fris en het loslaten van de honden (een mooi
spektakel), ging men rustig van start richting het bos. Hier zoeken de honden het
reukspoor en zo volgt een mooie tocht door de bossen, waarna ze moe maar voldaan
weer in het dorp terugkeren. Op naar een volgende tocht.

ME 1 VV SWEEL KAMPIOEN !
Zaterdag 7 november zijn de meisjes E1 van vv Sweel kampioen geworden in de 1 e
klasse. Onder een grote schare “fans” werd er die dag tegen de nr 2 De Weide met maar
liefst 8-1 gewonnen. De Wezuper inbreng was Leonie Knol die 2 keer scoorde.
Wekelijks laten de meiden goed verzorgd voetbal zien en dat resulteert in dit puike
resultaat . Lees meer

De biljartclub is dus nu op zoek naar een vervanger voor Roelof om de gelederen weer
compleet te maken. Heb je interesse en kun je redelijk met de keu overweg, meld je dan
aan bij Wim Hegen op telefoonnummer 0591 371224.

