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Agenda
Ledenvergadering
09–05–12 20.00 uur
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en
mededelingen.
3. Notulen vorige
vergadering.
4. Bestuurssamenstelling.
5. Paasvuur.
6. Ontwikkeling
verkeerssituatie.
7. A.E.D.
8. Groenteam: stand van
zaken.
9. Feestavond 8 september.
10.Pauze.
11.Een film uit 1954 over
Barchem en omstreken.
Deze film is gemaakt i.s.m. de
Plattelandsvrouwen.
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Het

Groenteam

Het Groenteam is de
afgelopen tijd druk in de
weer geweest in
verschillende
samenstellingen. Daarom
wil ik het Groenteam graag
heel ruim zien. Behalve de
actieve dames, wil ik ook
heel nadrukkelijk de actieve
heren hierin betrekken. Eén
man wil ik dan met name
noemen, zonder de
anderen tekort te doen en
dat is Johan Wentink. Hij
heeft met het opknappen
van de Zwiepse bank het
voortouw genomen. Met
recht mag je het een super
APK beurt noemen. Het
geval is helemaal uit elkaar
genomen om ook de ijzeren
onderdelen zodanig onder
handen te nemen, dat het
de tand des tijds weer kan
doorstaan. Voor het
schilderwerk is gezamenlijk
de kwast ter hand genomen
door meerdere Zwiepers en
wij vinden dat de bank
prachtig is geworden. Ik heb
er al mensen op zien zitten
met het mooie weer van
een paar weken geleden.
Dus is de bank ook weer in
gebruik genomen zullen we
maar zeggen.
De bollen zijn inmiddels
voor een deel tot bloei
gekomen en dat ziet er

fleurig uit. Natuurlijk wordt
dat in de komende jaren
alleen maar mooier. We
hebben nl. wel wat pech
gehad. Nadat we de vakken
hadden ingeplant, heeft het
zo hard geregend, dat
sommige bollen er gewoon
uitspoelden. Die hebben we
weer terug gestopt. In
verband met de
werkzaamheden aan de
zijkanten van de weg door
Zwiep, moesten we de
bollen voor een deel weer
opgraven en herplanten.
Dus is er nog al wat met de
bollen gebeurd en dat heeft
zeker de bloei voor dit jaar
geen goed gedaan. Ook de
strenge vorst heeft een
nadelige invloed gehad,
vooral op de bak bij de
bank. Er moesten veel meer
sneeuwklokjes komen maar
wie weet volgend jaar beter.
Inmiddels staan er viooltjes
in en zo willen we tijdens de
verschillende seizoenen de
bak steeds anders
inplanten. De plantjes
krijgen water als dat nodig
is en we houden allemaal in
de gaten dat het onkruid
niet de overhand krijgt.
Nadat de bermen klaar
waren, toog het Groenteam
weer aan de slag. Dit keer
met graszaad en een

mengsel van ruderale
zaden. Het stuk berm dat
loopt van Nijenhuis de smid
tot aan de schuur van Henk
de Groot is hiermee
ingezaaid. Nadat het was
ingezaaid, kregen we regen
en dat was natuurlijk een
heel welkom cadeautje. We
hopen dat het straks een
mooie, kleurige rand wordt,
waar we allemaal van
kunnen genieten. Ook hier
moet de tijd haar werk
doen.
Ook wil ik namens de
noeste werkers/werksters
degenen bedanken, die ons
trakteerden op een lekker
bakje koffie of thee als we
druk bezig waren buiten.
Dat gaf weer extra energie.
Het Groenteam vergadert
weer verder en wie weet
wat voor leuke ideetjes er
nog ontstaan. Natuurlijk
hopen we ook op inbreng
van de andere Zwiepers
waarvoor tijdens de
binnenkort te houden
vergadering uiteraard
gelegenheid is. Graag tot
dan!
Het Groenteam

Ik geef de pen aan . . .
door Herman Postel

Leuk om te geven, minder
leuk om te ontvangen, maar
ik ga het toch proberen.
Het onderwerp was me al
door de vorige penschrijver
Harry voorgesteld n.l. mijn
cross verleden.
Het begon allemaal al toen
ik met de step door de
kleikoele achter huize “De
Zwiep” stepte, het huis
waar ik geboren ben en 18
jaar heb gewoond. Na de
step volgde een fiets waar
ik de spatborden vanaf
sloopte en het stuur
andersom monteerde, zeg
maar de voorloper van de
mountainbike, een woord
die toen nog niet bestond.
Het ontbreken van
motorgeluid werd opgelost
met een omgebogen
dekseltje van een
conservenblik die langs de
spaken ratelde. Probleem
was dat je nog steeds zelf
de energie moest leveren.
Mijn vriendjes vonden dit
niet langer acceptabel en
ruilden de crossfiets in voor
een brommer. Omdat mijn
ouders mij verboden om
ook zo’n ding aan te
schaffen en ik er toch bij
wilde horen had ik met geel
plakband de letters
“MONTEUR” achter op mijn

jasje geplakt. Toen ik 14
jaar werd was deze situatie
niet langer houdbaar en
kocht ik mijn eerste
gemotoriseerde fiets. Ik
sloeg de brommer over en
kocht van Jantje van de
smid meteen een motor,
een Sparta met een 200cc
Villiers blok. Ook mijn
vriendjes gingen over op de
motor toer en het fietsenhok
achter De Zwiep kreeg de
functie van motorstalling. Zo

laten lijken. Zo werden de
volgende motoren, die bij
aanschaf nog volledig
origineel waren, omzeep
geholpen, iets waar ik nu
nog spijt van heb.
Zunddap 250cc, Puch
125cc met dubbelzuiger,
Victoria 200cc?, Matcheles
350cc, Jawa CZ 150cc,
Jawa 250cc, Jawa twin
350cc, Sparta 200cc. Had
ik ze nog maar.
Met deze motoren werd de

stonden er wel 8 motoren.
De fietsen moesten maar
buiten staan. Op elke
boerderij stond nog wel
ergens een motor die dan
voor een paar tientjes werd
gekocht en ontdaan van
overbodig plaatwerk. De
spatborden werden met de
zaag ingekort om gewicht
kwijt te raken en vooral om
het om een crossmotor te

Lochemseberg en Zwiep
onveilig gemaakt. Het is
een wonder dat tante Riekie
van Kempke (waar nu
Reinoud en Clary wonen)
de oversteek van de keuken
naar het kokhuus heeft
overleeft. Dit zelfde geld
voor de familie Korten (Nu
Jo en Annie Bareman), het
pad liep toen op 1 meter
langs hun voordeur.

Ik geef de pen aan . . .

Vanaf mijn 16de werd het
tijd voor een brommer, dit
was wel een stap terug
maar het was in ieder geval
legaal, het werd een Tomos
uit Joegoslavië (fl. 550,-)
en geen Oostenrijkse Puch
omdat die fl. 50,- duurder
was en achter zijkastjes had
en dus minder op een
crosser leek dan een
Tomos.
In die tijd had je nog een
bromfiets klasse bij de

Tijdens een rit in Neede
werd het de Tomos allemaal
te veel en brak spontaan in
tweeën. Na 3 weken was
mijn gezicht weer een
beetje herkenbaar. Op mijn
18de werd het tijd voor het
serieuzere werk en kreeg ik
een echte 50cc
crossmachine. Het was een
Crosta. Dit was een op
Kreidler gebaseerde
crosser gebouwd en
getuned door Henk Staal,

Na in het hele land aan
wedstrijden te hebben
deelgenomen werd het
motorcrosskampioenschap
1968 junioren 50cc
afgesloten met een 8ste
plaats, waardoor ik in 1969
al in de seniorenklasse kon
starten. Hier werden vele
successen geboekt. Het
was een mooie tijd waar ik
nog vaak met weemoed
aan terug denk. Wie meer
wil weten nodig ik uit op de
Zwiepseweg 151 om de
plakboeken te bekijken.

betrouwbaarheidsritten
(tegenwoordig Enduro
genoemd) waar ik met de
Tomos vele successen heb
kunnen boeken. Ook Trials
werd aan deel genomen.
Zie stukje in het blad
MOTOR.

een hotelhouder uit
Hoenderloo, die dit als
hobby erbij deed. Vandaar
de naam CroSta(al).
De Tomos voor Huize De
Zwiep 3de plaats in Lochem
Arnhem Enduro Zuid
Limburg

En om met Harry te
spreken: Ast lech brand,
dan buw thuus.
Ik geef de pen aan . . .
Gait Postel
(ik help oe wel met typen.)

Notulen van de extra ledenvergadering
op 20 maart 2012
Opening:
Hans heet iedereen hartelijk
welkom en in het bijzonder
Marco Roelofsen en Eddy
Pol, medewerkers van de
gemeente Lochem.
Hans leest Annie`s brief,
waarin ze bedankt voor het
gekregen boeket, voor.
Verbetering van de
wegkanten langs de
Zwiepseweg en de
Wengersteeg.
Marco Roelofsen vertelt dat
de gemeente de wegkanten
binnen de bebouwde kom
van Zwiep gaat voorzien
van een 40 cm brede laag
grauwstabiel. Dat is een
semiverharding die een
paar dagen nodig heeft om
uit te harden Daarna wordt
de laag keihard. Allen in de
bochten waar veel frictie is,
is dit materiaal te zacht.
Maar in de bochten liggen
al grasbetonblokken.
Verzakte grasbetonblokken
worden omhoog gehaald.
Tussen de Molen en de
Witte Wieven wordt de rand
grauwstabiel zo breed als
de berm is.
Omdat bij Nijenhuis het
regenwater niet goed weg
kan, wordt daar een
molgoot aangelegd.
In de Wengersteeg en de
Zwiepseweg richting

Lochem wordt op zwakke
plekken in samenwerking
met Hoftijzer puinfractie
aangebracht.
Kapot asfalt wordt
opgeknapt met koudasfalt.
Bij de bank van De Heest
komt geen dwangpijl voor
een rechtse passage,
omdat er onvoldoende
ruimte is voor de draaicirkel
van vrachtwagens.
Marco noteert dat de
reflector paaltjes aan de
Lindeboomsweg kapot zijn.
Binnen de gemeente
Lochem is een achterstand
in belijning van wegen. Het
is niet duidelijk wanneer de
fiets belijningstroken in de
Zwiepseweg aan de beurt
zijn.
Het opnieuw asfalteren van
het weggetje voorbij het
Zwieps Lokaal heeft geen
prioriteit voor de gemeente.
De werkzaamheden aan de
bermen in de bebouwde
kom beginnen in week 13
en zullen voor Pasen klaar
zijn, de andere
werkzaamheden voor de
bouwvak.

Snelheidsbeperkende
maatregelen.
Eddy Pol vertelt dat de
radartelling laat zien dat
68% van het verkeer te
hard door Zwiep rijdt.

De Belangen
Verenigingheeft om
maatregelen gevraagd. Via
het potje Snelle
Maatregelen kan Zwiep
langgerekte verplaatsbare
elementen krijgen. Deze
elementen kunnen schuin
tegenover elkaar bij de
borden Zwiep geplaatst
worden. Op de elementen
komt een beweegbare
reflecterende paal te staan.
Fietsers kunnen achter
deze elementen langs
fietsen.
De gemeenteraad heeft dit
plan goedgekeurd, mits er
voldoende draagvlak is bij
de bewoners van Zwiep.
Hierna volgt er een
discussie.
Sommigen vrezen
geluidsoverlast, anderen
nemen dit voor lief.
Er wordt geopperd een
optische verhoging te
maken. Anderen zien dit
niet zitten,
Voor brede
landbouwvoertuigen zal
passage van de elementen
lastig zijn.
Men vreest dat er zonder
tegenliggers geen
afremming zal plaats
vinden.
In elke buurtschap zijn
verkeersremmende
maatregelen genomen.

Notulen van de extra ledenvergadering
op 20 maart 2012
Die elementen helpen je
eraan herinneren dat je een
30 km zone binnen rijdt.
Een flitspaal wordt niet in
Zwiep geplaatst omdat de
verkeersintensiteit te laag
is. Ook een lasergun heeft
geen prioriteit volgens de
politie.
Ervaring: afremmen omdat
je door een vernauwing
komt, werkt perfect.
Er wordt besloten over te
gaan tot een stemming.
De uitslag is: 19 personen
voor de verkeersremmende
maatregelen, 14 personen
tegen, 1 neutraal.
Daarna is er een discussie
of een stemverhouding van
19-14 voldoende is om de
elementen te plaatsen.
De voorzitter legt de
beslissing bij de gemeente.

Plannen van het
Groenteam.
Bloembollen die binnen de
strook van 50 cm stonden
zijn verplaatst.
Viooltjes zijn in de
bloembak bij de bank van
De Heest geplant.
De bank is geverfd, maar
moet nog een keer worden
afgelakt en daarna op de
zaterdag voor Pasen
geplaatst.
Ineke vroeg hiervoor om
hulp die schoorvoetend
werd geboden. Johan

Wentink was hierover
teleurgesteld, gezien het
vele werk dat hij gedaan
heeft.
Met Kerst hopen we op een
metalen kerstboom die
Johan Wentink en Herman
Postel willen maken.
Een idee is om nu de
gemeente de bermen kaal
maakt, tussen de
parkeerplaats van de Witte
Wieven en de bamboe van
Henk de Groot de bermen
in te zaaien met bloemrijk
grasland en / of ruderale
soorten.
Hierover moet het
Groenteam zich nog
buigen.

Rondvraag.
Ward is teleurgesteld dat
weinig toekomstige AED

vrijwilligers de
informatieavond in Laren
hebben bezocht.
Sommige mensen bleken al
de benodigde papieren te
hebben om AED vrijwilliger
te zijn.
De voorzitter bedankt ieders
inbreng.
De ledenvergadering is op 9
mei om 20.00 uur in de
Witte Wieven.
Notulist: Ineke Addink.

Notulen van de ledenvergadering
op 30 november 2011 bij de Witte Wieven
Aanwezig:

Opening:

Wilma Wentink, Hans
Nijenhuis, Herman Postel,
Ward Oostvogel, Gerrit
Nijenhuis, Jan Barendsen,
Maarten Nijenhuis, Johan
Wentink, Martin Smallegoor,
Hanny Postel, Mini
Nijenhuis, Johan Veldmaat,
Gerritjen Veldmaat, Gerrit
Luesink, Jan Markerink,
Berend Greveling, Mariska
Driessen-Kletter, Tonnie
Klugkist-Stokkink, Olaf
Rotman, Jos Vermeulen,
Dorien van der Horst,
Wilma Nijenhuis, Anneke
van Heemstra, Miranda
Pouw, Simonet Breukink,
Gerrie Maas, Clary Hegger,
Reinout Hegger, Johan
Addink, Hanke Nijhof,
Marije Nijhof, Ralph Pot,
Wilma Nijhof, Wil
Rijkelijkhuizen, Hans v. d.
Broek,
Josée v. d. Broek-v.
Schendel, Arjan Wentink,
Wendy Wentink, Harry
Markerink, Jaqueline
Markerink, Gerrie
Markerink, Marie Luesink,
Marie Kottelenberg, Evert
Postel, Ineke Addink.

Hans Nijenhuis heet alle
leden hartelijk welkom en in
het bijzonder de 6 nieuwe
leden, nl. Arjan en Wendy
Wentink, Marije Nijhof en
Ralph Post, Olaf Rotman en
Tonnie Klugkist-Stokkink.
Ward hangt de vlag (t-shirt)
van Zwiep uit.

Afwezig met kennisgeving:
Janneke Oostvogel, Frans
Rijkelijkhuizen.

Ingekomen stukken
en mededelingen:
Langs de Zwiepseweg
staan blauwe reflectoren
i.v.m. het wildbeheer.
Volgens Anneke v.
Heemstra werken ze erg
goed.
Het Hangzolder is door de
gemeente geëgaliseerd.

Notulen vorige
vergadering
Verkeersveiligheid:
De gemeente weet dat er
veel sluipverkeer is, vooral
vrachtauto`s. De gemeente,
Rijksdienst voor Wegbeheer
en Veilig Verkeer Nederland
zoeken samen naar een
oplossing. De leden vinden
dat er op korte termijn wat
aan de verkeersveiligheid
gedaan moet worden. In het
verleden is de aanleg van
drempels verworpen en is
voor fietssuggestie stroken
gekozen.

www.zwiepspraotje.nl
De website ziet er
fantastisch uit.
Op de vraag van Mariska of
je als lid zelf iets op de
website kunt zetten, bv.
aankondiging van lezingen,
antwoordt Hans dat er een
blok is waarop je iets kunt
invullen. Herman Postel
verwerkt dit, maar de site is
niet bedoeld voor reclame
doeleinden.
Jos en Herman worden
bedankt voor het maken
van de website.

Afronden Jaarfeest:
Hans bedankt Harry, Guus,
Herman en hun
echtgenotes voor het
organiseren van het
fantastische Zwieps feest.
Ze worden meteen voor het
volgende jaar gevraagd.
Clary komt de
feestcommissie versterken.
Er zal een roulatiesysteem
worden opgezet.
Reinout en Harry
worden bedankt voor hun
artikel in het Zwieps
Praotje.

Bloemetje.
Wilma W. vertelt dat Gait
Postel een bloemetje van
de Belangen Vereniging
heeft gekregen.

Notulen van de ledenvergadering
op 30 november 2011 bij de Witte Wieven
Gerrit Holmer heeft in
Enschede 4 bypasses
gekregen en krijgt
binnenkort een bloemetje.

Plannen van het
Groenteam
Wegkantverbetering en de
bank van De Heest:
Wilma W. vertelt wat er
gebeurd is sinds op de
vorige ledenvergadering
zich spontaan een
Groenteam vormde om
Zwiep wat mooier te maken.
Ze legt er de nadruk op dat
er niets binnen de
bebouwde kom zal
gebeuren zonder
toestemming van de leden
en dat het Groenteam
onder de verantwoording
van de Bel. Ver. valt.
Tijdens een kritische
wandeling van het team
door Zwiep viel op dat de
verkeersborden en de bank
vies waren, dat de
lindeboom gesnoeid moest
worden en de entrees
opgevrolijkt konden worden
met bloembollen en een
weidebloemmengsel.
Na contact met Marco
Roelofsen,
gemeentecoördinator voor
het buitengebied, werden
de borden schoongemaakt
en de linde gesnoeid.

De gemeente heeft Zwiep
niet gezien als bebouwde
kom. Daarom werden maar
een keer per jaar de
bermen gemaaid. Nieuw
maaibeleid met Zwiep als
bebouwde kom wordt:
Eerste keer: in de lente
wordt een meter breed
gemaaid.
Tweede keer: in de herfst
wordt de hele breedte van
de berm gemaaid.
Als wij zelf de bermen
binnen de bebouwde kom
gaan onderhouden, kunnen
wij €162,50 per jaar
hiervoor krijgen.
De bermen langs de
Zwiepseweg moeten
genivelleerd worden
voordat er
grasbetonblokken op de
kop (minder lawaai) langs
de randen gelegd kunnen
worden. Deze dure klus
moet op de
gemeentebegroting komen.
Voor de winter zal een
noodreparatie worden
verricht.
De berm aan de linkerkant
van de Wengersteeg
richting de brug is
gerepareerd. In de rechter
berm zit nog een gat.
Drie meter buiten de kom
kunnen we in de berm
bloembollen poten., d.w.z.
de gemeente haalt de

bovenlaag eraf, freest de
grond en zet hopen goede
grond langs de weg. De
bloembollen kunnen we
erop leggen en met de
grond afdekken. De
bloembollen krijgen we van
de gemeente.
In deze 6 stroken van 3
meter willen we in het
voorjaar een bloemrijk
weidemengsel zaaien. We
beschouwen deze stukjes
als proefveldjes. Wij moeten
deze stukjes grond
adopteren en zelf
onderhouden.
Welke snelheids
beperkende maatregelen
we willen, moeten we in
2012 met elkaar overleggen
Willen we bijv.
bloembakken, dan krijgen
we geld voor het
onderhoud.
Bank en linde.
Dhr. Jan Barendsen vertelt
over de schenking van de
bank en de lindeboom aan
de Zwiepse gemeenschap.
Omdat de Duitsers in de
herfst van 1944 in het
koetshuis van De Heest een
radiostation hadden
ingericht, hebben de
Engelsen dit op 19 nov.
1944 geprobeerd te
bombarderen Dit
mislukte,een bom viel op
een hoek van het huis

Notulen van de ledenvergadering
op 30 november 2011 bij de Witte Wieven
waarbij brand ontstond.
Zwiepse omwonenden
hebben de brand geblust.
Als dank hiervoor is door
dhr. J. de Mol van Otterlo
aan de gemeente Laren
een bank en een lindeboom
aangeboden onder
begeleiding van muziek van
het regiment De Huzaren
van Boreel.
De tekst op de bank luidt:
Luchtbombardement 19
november 1944.
De Heest gespaard,
Voor brand bewaard,
Biedt boom een bank
Tot rust en dank.
Volgens burgemeester
Loopuyt zou het
gemeentebestuur het
onderhoud op zich nemen.
Kopieën van het
krantenartikel uit 1952
waren er voor wie interesse
had en een lijst van de
aanwezigen.
Hans bedankt dhr.
Barendsen voor zijn
verhaal.
Wilma vertelt dat rond het
pleintje
schampbetonblokken
komen. De binnenkant
wordt met veeggrind
opgehoogd. De gemeente
neemt de bank mee naar de
werf. Wij kunnen hem

schoonmaken en in het
voorjaar lakken. De verf en
lak is gratis.

Verkeersremmende
maatregelen.
Dhr. Bussink wordt
gevraagd matrix borden te
plaatsen, d.w.z. een paar
weken aan de Lochemse
kant en een paar weken
aan de Barchemse kant. De
gegevens worden
opgeslagen. Een tip van
Clary: niet in een
vakantieperiode.
Wilma vraagt iedereen om
eens kritisch naar Zwiep te
kijken en klussen te melden
die we samen kunnen doen.
Het Groenteam kan het niet
allen.
Johan Wentink wil helpen
om de technische kant aan
te sturen.

A.E.D.
De gemeente streeft naar
een keten van AED`s.
De lijst met vrijwilligers is
lang genoeg, maar wordt
met enkele personen
uitgebreid.
Het is noodzakelijk dat de
vrijwilligers goed begeleid
worden. Daar zijn jaarlijkse
bijeenkomsten voor.

Het zal financieel haalbaar
worden om een AED
apparaat ᾲ €1700 aan te
schaffen. Dit apparaat is
goedgekeurd door de
Stichting Hartveilig Wonen.
Er is nog een te kort van ±
€400. Op de
Nieuwjaarsreceptie wordt
een doos geplaatst voor
enveloppen met een
vrijwillige bijdrage. De rest
zal uit de kas aangevuld
worden.
De gemeente onderhoudt
de AED.
Bij alarmering belt de
Stichting 5 mensen voor de
AED en 5 mensen voor de
onheilsplek. Je moet binnen
6 min. ter plekke kunnen
zijn, het liefst per fiets. Bij
de AED moet een code
ingetoetst worden.

Rondvraag:
Harry merkt op dat de
borden “Zwiep” scheef
staan.
Wilma geeft dit door aan de
gemeente.
Ook zijn volgens Harry de
sloten niet schoongemaakt.
Arjan W. vertelt dat de
sloten een keer in de twee
jaar onderhouden worden.
Het volgende jaar zijn ze
aan de beurt.
Ward wordt af en toe

Notulen van de ledenvergadering
op 30 november 2011 bij de Witte Wieven
Ward wordt af en toe
geconfronteerd met de
vraag van toeristen of het
mogelijk is over de
Lochemse berg binnendoor
naar de kern van Zwiep te
wandelen en vraagt zich af
waarom dat niet kan.
Vroeger was er een pad,
maar tegenwoordig is de
grond privé eigendom.

Martin Smallegoor geeft
aan dat alleen de Zwiepse
buurt over zijn terrein mag
wandelen
Na de pauze vertoont
Herman de film 1983 en
een stukje van 1982. Ook is
er een filmpje over Kaddafi
die in het Zwieps fotoboek
wilde.

Na afloop bedankt Hans de
aanwezigen en wenst
iedereen wel thuis.

Zwiep, zwieper, zwiepst
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