IVN Peize wel of niet voorbestaan (eind jaren tachtig)
(Deel 9)
In deel negen ga ik in op een moeilijke periode in het bestaan van het IVN Peize eind jaren
tachtig, er werd zelfs een datum voor een opheffingsvergadering vastgesteld. Waarin twee
meer kunnen dan één werd weer eens duidelijk: bij het samen organiseren van een
Natuurgidsencursus met de afdeling IVN Roden. We sluiten dit deel af met een aantal
bijzondere waarnemingen uit het jaar 1990.
Eind jaren tachtig waren het moeizame tijden binnen het IVN Peize. Het aantal leden daalde
sterk en het werd steeds moeilijker om kandidaten voor een bestuursfunctie te vinden. In de
vergadering van 20 november 1989 werd een besluit genomen, aangezien men niet de functies
van scheidend voorzitter Bertus Vos en secretaris Karel Jan Wassenaar kon opvullen, om als
een vriendenclubje van de Heemtuin verder te gaan.
Er werd besloten tot een opheffingsvergadering op 8 januari 1990. Een ledenvergadering, met
als hoofdpunt: beslissing nemen over het al of niet voortbestaan van de vereniging.
De langdurige kwestie: het ontbreken van kandidaten voor functie van voorzitter en secretaris,
moest in die betreffende vergadering nu echt van de baan. De vereniging zou bestuurloos
worden en dientengevolge moeten ophouden te bestaan. Een nieuw te vormen bestuur was nu
al een jaar lang uitgebleven en de activiteiten hadden geen emplooi meer.
Alleen het Heemtuinwerk en de activiteiten met het Rode Kruis hadden nog toe nu toe een
normale voortgang. De vereniging, die al meer dan 25 jaar zich verdienstelijk had gemaakt
t.b.v. natuur en milieu, had in het dorp Peize een naam opgebouwd en het “IVN” was een
begrip geworden bij het publiek. Het “opdoeken” zou een groot verlies betekenen!
Vooral in een tijd, waarin zaken als natuur- en milieubeheer eindelijk ook doorgedrongen
waren bij de overheid.
Om te ontsnappen aan het dreigende gevaar meldden zich daarom twee bestuursleden van het
eerste uur, Harm Koning en Geert Rossing. Zij zouden de draad weer op pakken.
De vergadering, waarin totaal slechts zeven leden aanwezig waren, gingen bij acclamatie
akkoord met deze twee kandidaten.
Tezamen, met de toenmalige penningmeester Harm Geersing werd Harm Koning voorzitter
en Geert Rossing secretaris zodat er weer een nieuw bestuur gevormd was.
Bij deze doorstart telde het IVN Peize slechts 16 leden, maar er waren nog wel 130 donateurs
die het werk van de IVNers met hun donateurschap ondersteunden.
In het jaar 1990 werden ook weer regelmatig bijeenkomsten en excursies gehouden. Hierbij
was vooral belangrijk, de onderlinge contacten tussen de leden, het op de hoogte zijn van wat
andere leden doen en het uitwisselen van gegevens. Er werd naar een mix gezocht waarin
voor elk lid iets moest zijn, waarin hij of zij zich kon vinden. Om dit mede te verwezenlijken
werd er zo een nieuwe werkgroep Fotografie gestart.
Aan het eind van dat jaar, kon men de positieve balans opmaken van 19 nieuwe leden en ook
het aantal donateurs steeg met 5 stuks, zodat de opgaande lijn weer ingezet werd.
Begin jaren negentig bestond er behoefte binnen de IVN-afdeling Peize om te komen tot een
uitbreiding van het aantal natuurgidsen. Dit tekort werd met name gevoeld bij de werkgroep
natuurgidsen. Omdat het voor een kleine afdeling als Peize zeer moeilijk was om geheel
zelfstandig een cursus op te zetten, werd contact opgenomen met onze grotere buur de
afdeling Roden.
In december 1991 ging de Natuurgidsencursus Roden/Peize van start. In totaal namen 30
cursisten, waarvan 13 uit Peize deel om opgeleid te worden tot natuurgids.

Alvorens men tot de start van de cursus kon overgaan was door een werkgroep bestaande uit
Evelien Metzlar (afd. Roden) en de Peizer IVNers Jeanneke Deelman en Felix van Dooren
een belangrijk stuk voorwerk verricht.
Men hield zich bezig met het werven van docenten, het opstellen van een begroting en
aanvragen van subsidie, het zoeken van betaalbare cursusruimte, vaststellen van de cursusdata
en het verzorgen van de nodige publiciteit voor het werven van cursisten.
Waarbij aangetekend dat het werven van de docenten een moeilijke zaak was.
Maar uiteindelijk vond de werkgroep: Tera van den Heuvel uit Balloo, Cor Hemmer uit
Paterswolde, Pete Tjeerdsma uit Groningen en Leo Stockman uit Eelde bereid om als docent
voor deze cursus te fungeren.
Bij het opstellen van de cursus ging men ervan uit dat de cursisten zelf 50 % van de kosten
betaalden. Er werd bij de Provincie Drenthe een verzoek gedaan om het tekort te financieren,
dit werd toegekend onder bepaalde voorwaarden.
Terwijl de docenten zich bezig hielden met het ontwikkelen van het cursusprogramma en het
vaststellen van de les- en excursiedata, probeerde de werkgroep door middel van artikelen in
plaatselijke bladen en folders cursisten te werven.
Niet zonder succes want in korte tijd werd het aantal van 30 cursisten makkelijk gehaald.
De cursisten gingen 12 december 1991 van start en op zaterdag 19 juni 1993 werd de
intensieve opleiding tot natuurgids afgesloten met de uitreiking van het diploma. Aan 27 van
de 30 gestarte cursisten werd deze uitgereikt. De uitreiking vond plaats in café Scheepstra te
Foxwolde omdat de eindpresentatie van de laatste cursistengroep als studieobject “De
Kleibos” had gekozen.
De gediplomeerden van de afdeling IVN Peize waren: Eileen Boonstra, Jeanneke Deelman,
Felix van Dooren, Annemarie van Garderen, René Lapoutre, Willem van Oosten, Johan
Schulte, Kees Voorzee, Geertje de Vries, Dick Wiepkes en Wil van der Wijk.
Waarnemingen in de natuur is een vast punt op de agenda van de IVN-vergaderingen.
De meest bijzondere waarnemingen werden in het jaarverslag vastgelegd.
Uit het verslag van het jaar 1990 willen we u enige opvallende waarnemingen noemen.
Uit een paar aankomstdata van zomervogels viel op dat het voorjaar zeer vroeg was
begonnen. Op 17/2 werd de eerste kwikstaart gesignaleerd en op 11/3 werd de roep van de
tjiftjaf gehoord. Op 1/4 werd de eerste roep van de koekoek ( een maand eerder dan normaal)
gehoord en op 13/4 werd de eerste boerenzwaluw waargenomen.
In het voorjaar werd de kraanvogel op het Bunnerveen en de ooievaar in de Peizermade
gezien. In de loop van het jaar werden 44 reeën in de Peizer Wering geteld.
Namens de Commissie 40 jaar bestaan IVN Peize,
Ben Stellink.

