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Fastfood / Snackbar John Wever  

 

John Wever heeft rond 1965 zijn eerste snackbar geopend, deze snackbar was gevestigd aan 

de Grote Kerkstraat in Hoogeveen, in het pand waar nu snackbar City is gevestigd.  

 

Na hier een aantal jaren actief te zijn geweest was het voor hem tijd om de onderneming uit 

te breiden. Hiervoor vond hij een geschikte locatie gevonden aan de Hoofdstraat 179 in 

Hoogeveen. 

Rond 1969 werd hier dus de tweede snackbar geopend, die de naam Whip Inn kreeg.  

Deze snackbar sloot in februari 2005 zijn deuren en werd in augustus heropend aan de 

Hoofdstraat 235a en kreeg toen de naam Whip Inn de Tippe (kiosk naast de Etos).  

 

De tweede Whip Inn werd gerealiseerd op de hoek van de Bethesdastraat en de 

Swammerdamstraat, rond 1979. Dit was een houten gebouwtje.  

 

In 1984 werd in de wijk De Weide in Hoogeveen een geheel nieuw winkelcentum geopend 

en John Wever kocht hier een pand op nummer 4. De locatie aan de Bethesdastraat werd 

verlaten en de Whip Inn verhuisde naar het winkelcentrum. 

Na ongeveer 14 jaar (1998) was het tijd om de vestiging in de Weide uit te breiden.  

Aangezien het pand op nummer 23 vrij kwam, omdat de videotheek ermee ophield, was de 

keus om te verhuizen zo gemaakt.  Dit pand was immers groter dan het pand op nummer 4 

en die ruimte kon Whip Inn goed gebruiken, de klantenkring was aanzienlijk groter 

geworden door de groei van de wijken rondom het winkelcentrum. 

 

Begin jaren tachtig kwam er een derde Whip Inn bij. Deze was, en is nog steeds gevestigd 

aan de Grote Beer 7 in Hoogeveen. In 2002 is deze vestiging grondig verbouwd en zal over 

een paar jaar ook gaan verhuizen binnen het winkelcentum.  

Aangezien de verbouwingsplannen voor dit centrum nog niet helemaal duidelijk zijn, is op dit 

moment nog niet duidelijk waar het nieuwe pand zal komt te staan, hierover wordt nog 

onderhandeld.  

 

Whip Inn Nije Nering was nummer 4. 
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