
IVN PEIZE samenwerking Rode Kruis 
(Deel 5) 

 

In dit deel wordt ingegaan op een bijzondere samenwerking tussen twee Peizer verenigingen 

te weten het Rode Kruis afd.Peize en het IVN. Door hun krachten te bundelen werd er de 

mogelijkheid geboden om samen aan mensen met een handicap, de natuur te verkennen in 

hun eigen vertrouwde omgeving. De tocht werd niet zoals gebruikelijk wandelend of per fiets 

door de natuur afgelegd maar met inzet van auto’s en in latere jaren werden er ook enkele 

busjes van het Rode Kruis ingezet. 

 

De vele natuurwandelingen die het IVN regelmatig organiseerde waren uiteraard bestemd 

voor mensen die goed ter been waren, dat sloot tevens mensen met bepaalde handicaps uit. 

Het IVN, in de naam van Geert Rossing liep met het idee rond om ook iets voor deze mensen 

te organiseren in de natuur.  

De toenmalige secretaresse van het Rode Kruis afd. Peize, Jennie Rossing had met haar 

medebestuurders ook plannen om iets meer te doen met de contributiegelden van het Rode 

Kruiswerk in Peize. Uiteindelijk werd door zuster Hekman, dokter Swierstra en de Rossings 

in 1968 het plan opgepakt voor: een rondrit door de natuur. Uit de gespreken kwam het 

volgende naar voren: de tocht moest worden uitgestippeld door het IVN en moest gaan door 

het fraaie landschap van eigen gemeente en buurgemeenten. Het vervoer werd door het IVN 

geregeld waarbij men ervan uit ging dat de chauffeurs tevens als natuurgids fungeerden. 

Het Rode Kruis zou zorg dragen voor het uitzoeken van de deelnemers aan de tocht. De al 

eerdere genoemde huisarts en de wijkzuster wisten wel wie er voor zo’n  rondrit in 

aanmerking zou komen. 

Het voorstel kwam op een ledenvergadering van het IVN ter tafel en werd aangenomen. 

De omschrijving voor de eerste rondrit was: “een avondtocht voor dorpsgenoten, die om 

welke reden dan ook, veelal aan huis gekluisterd zijn”. Dit waren dan vaak de minder valide 

mensen, ook diegenen, die na een langdurige ziekteperiode revalideerden, geestelijk 

gehandicapten en ouderen. Deze groep werd ook wel vaak de -“thuisblijvers”- genoemd. 

 

Op 3 juli 1968 werd de eerste tocht gehouden. Hier volgt een kort verslag van de eerste 

avondtocht: “Om half zeven was de start bij het gemeentehuis in Peize, vanaf hier vertrokken 

13 auto’s met de 32 ‘uitverkorenen‘ aan de eerste avondtocht, voor calamiteiten werd er een 

reserveauto ingezet.  

De tocht ging via het Bunnerveen langs het Bongveen naar Zeyen, Vries, Taarlo, Loon, Ballo, 

Rolde naar Gieten. Het laatste deel van de tocht werd helaas al in het donker afgelegd. 

Er waren enkele opmerkelijke zaken bij de eerste tocht. Door twee dicht bij elkaar gelegen 

bochten verloren twee auto’s hun voorgangers uit het oog. De vermisten werden door de 

reserveauto in Norg achterhaald om ze vervolgens weer op het goede pad te brengen.  

Enkele passagiers konden helaas moeilijk tot niet uit hun voertuig komen zodat ze tijdens de 

koffiestop bij het Café “De Drentse Aa” hun koffie moesten opdrinken in hun auto. 

Afgezien van deze kinderziektes was iedereen vol lof over de uitgezette tocht en sprak de 

wens uit om dit initiatief van de tocht nog eens te herhalen”.  

Gezien het succes van de eerste tocht zien we dan ook dat de tocht de daaropvolgende jaren 

met de regelmaat van de klok zo rond de langste dag werd herhaald. Het aantal deelnemers 

groeide gestaag, zo zien we dat in 1992 het aantal van 70 personen werd gehaald. 

 

 

 



De gezamenlijk georganiseerde avondtocht kreeg zijn vervolg in 1970 door in de lange 

wintertijd een gezellige avond te organiseren. Voor deze avond werden dezelfde 

basisvoorwaarden gehanteerd als bij de avondreis door de natuurlijke omgeving van Peize. 

Het IVN stond garant voor het vervoer en het Rode Kruis betaalde de onkosten.  

Het avondprogramma werd door de twee besturen bepaald. De avond werd meestal begonnen 

met een toneelstukje, opgevoerd door een van de plaatselijke toneelgroepen. Na de pauze 

draaide het IVN  een natuurfilm. De eerste avond werd gehouden in Café Brink (toen 

gevestigd aan de Oude Velddijk 3 te Peize). Op de eerste avond werd er een eenakter 

opgevoerd door leden van de muziekvereniging Excelsior. De twee korte natuurfilms werden 

verzorgd door Roelof Nolde, toenmalig onderwijzer aan de Centrumschool. 

Het succes van deze avond betekende, dat ook deze avonden tot een traditie zijn uitgegroeid. 

Op dit moment is het al weer ruim 30 jaar geleden dat de eerste avond werd gehouden. Nu 

wordt nog elk jaar een gezellige avond georganiseerd met  beide verenigingen in 

samenwerking met het bestuur van de Hoprank. De avonden vinden tegenwoordig plaats in de 

recreatieruimte van de Hoprank. Het motto van de avond is geworden ”Ontspanningsavond 

voor de thuisblijvers en de bewoners van de Hoprank”. Voor het jarenlang organiseren van 

deze avonden stonden de mensen van het Rode Kruis en het IVN garant met in latere jaren 

Jannie Bezuyen als activiteitenleidster van de Hoprank als de stuwende motor achter de 

organisatie. 

 

Onder de passagiers van de avondtocht is één persoon tot nu toe altijd mee geweest, namelijk 

mevrouw Griet Jansen. 

De laatste jaren werd er naast de koffiestop onderweg ernaar gestreefd om rond de klok van 

half tien in Peize terug te zijn. Bij Café Ensing werden alle personen met hun begeleiders nog 

een versnapering aangeboden en kon men nog even over de tocht na babbelen. 

 

Zonder ook maar iemand te tekort te willen doen wil ik toch enkele personen noemen die deze 

tochten tot zo’n succes hebben gemaakt: de heren Wim Tienkamp, Jan Perton, Albert Kosters 

en Jan van Bergen. Op dit moment is Jan nog altijd de uitzetter van de IVN/Rode Kruis tocht, 

dit jaar gaan er 61 personen met de tocht mee, die op 19 juni voor de 36e keer gehouden zal 

worden. 

 

Namens de Commissie 40 jarig bestaan IVN Peize, 

 

Ben Stellink. 

 


