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INTERESANTE INFO 2020 

Dinsdag 5  mei activiteiten  rond ont-

steking vrijheidsvuur                                     

Zondag  17 mei Kubb kampioenschap    

Zondag 28 juni staat de jaarlijkse mu-

ziekmiddag gepland 

De werkgroep Daoler Tuun vormt een 

zelfstandig bestuur opererend onder 

auspicie n van Dorpsbelangen Dalen.            

Werkgroep 

voorz.  Henk Kamping  tel. 0651205234                                                                   

secr.   Gerard Hassink                             

pen.   Harm Bouwers                                  

lid: db   Harry Lamberts                                                                

lid:  alg   Wout Hartman                                

lid: pr   Jan Hooge  tel. 0620376817       

Vrijwilligers: 

Ad Bulsink, Berend Dijks, Harry Mek-

kes, Harry Schipper, Henk Kiers, Jan 

Kiers, Jan Theunissen, Henk Schle-

pers, Herman Peters, Riekus Nie-

borg.en Frits Teuben, Wim Horpers 

                                                                           

Onbetaalbare kracht  in bange dagen. 

                           

      Beste donateurs, 

Het jaar 2019 is al bijna weer voorbij, waar blijft de tijd. 

Weer een extreem warm jaar met temperaturen rond de 

40 graden. Dat was in de Tuun ook duidelijk te zien, bruin 

gras en een aantal grote coniferen hebben het loodje ge-

legd. Ook de wilde bloemen die we gezaaid hadden zijn 

slecht opgekomen.                                                                                                                                                       

Maar het was niet allemaal kommer en kwel. Integendeel. Steeds meer mensen 

weten de weg naar de Tuun te vinden en het aantal evenementen is in vergelij-

king met verleden jaar weer fors gestegen. Weer een groter aantal buurten en 

families hebben hun feestje in de Tuun gevierd. Als u gebruik wilt maken van de 

Tuun laat het ons dan tijdig weten, zodat we goede afspraken kunnen maken 

Zoals u wellicht weet is de gemeente Coevorden de culturele gemeente van 

Drenthe voor 2020/21. Wij hebben de Daoler Tuun aangemeld als locatie waar 

je allerlei culturele activiteiten kunt organiseren .  Misschien inspireert u dit om 

een mooi evenement te organiseren in de Tuun  

Nog even iets over het onderhoud.                                                                                                                      

In het najaar heeft de gemeente op ons verzoek de vijver weer gemaaid. Dit is 

nodig omdat anders  de vijver dichtgroeit. Hopelijk worden we dit jaar niet 

weer verrast door een broedend paar Nijl ganzen. Het lijkt mooi, maar wat ma-

ken ze er een smeerboel van. Een deel van de paden is minder goed begaanbaar 

voor mensen die slecht ter been zijn of een rollator hebben. Als proef hebben 

we een deel van de paden voorzien met een laag fijn materiaal  Deze winter 

wordt er weer extra gesnoeid. In sommige delen van de randen van het park 

komt vrij veel opslag voor van wilg, populier en prunus. Deze gaan de lage be-

planting verdringen. Daarom worden ze verwijderd.  

En u donateurs wens ik, ook namens alle vrijwilligers, mooie feestdagen en fijne 

momenten in de Tuun in een hopelijk gelukkig 2020 

Met vriendelijke groet, 

Henk Kamping 

Voorwoord 



CULTURELE ACTIVITEITEN 

Muziekmiddag   
                                                                                                        
Jaarlijks wordt door de werkgroep Daoler Tuun een muziekmiddag 
georganiseerd. Dit jaar was voor donateurs en belangstellenden de 
band   Cave Canem  uitgenodigd. Onder ideale weersomstandigheden 
vond  op zondag 30 juni de happening plaats en kon men tussen 14.00 
uur en 16.30 uur genieten van hun optreden. Hoewel de middag wat 
traag op gang kwam nam geleidelijk aan de belangstelling steeds meer 
toe en  konden ruim 100 personen genieten van een zeer en succesvol 
optreden van de band. Zij brachten niet alleen klassiekers nummers 
als 'Country Roads' van John Denver en 'Alive' van Pearl Jam,  maar 
ook vele andere muziekgenres.  Zo mocht  het publiek zelf ook een 
keus maken uit een lijst met vele verzoeknummers. Cave Canem heeft 
daarmee gezorgd voor een mooie en gezellige middag.                                        

 

                                                                                                                                                                         
Visitekaartje “Van 10 tot 12” in de Daoler Tuun,   

Zondagmiddag 15 september verzorgde tussen het riet op eigen initia-
tief de popzanggroep “Van 10 tot 12”, een muzikale middag in de     
Daoler Tuun.  Onder een lichtbewolkte hemel brachten zij tussen 14.00 
en 17.00 uur hun zang kwaliteiten ten gehore. Het optreden gebeurde 
in een gezellige sfeer waarbij de gasten in de trant van een 
“Amerikaans feestje”, zelf voor hun eigen lekkernijen, hapjes en drank-
jes moesten zorgen. De zanggroep putte uit een breed repertoire van 
zowel popmuziek, soul, blues, enz. waarbij een groot aantal bezoekers 
zich zo af en toe zelfs even terug waanden in de zestiger jaren tot op 
heden. Het “visitekaartje” gold echter hun muzikaal niveau tijdens de 
optredens. Een vervolg hiervan in de Tuun is met het gezegde van onze 
zuiderburen, zeker en vast voor herhaling vatbaar.  

Geen Paasvuur maar Bevrijdingsvuur.                                          

Hoewel het paasvuur vanwege de droogte werd afgelast werd op 5 mei wel het be-
vrijdingsvuur ontstoken in de Daoler Tuun. Loopgroep Codac ging het bevrijdings-
vuur namens de gemeente Coevorden uit Wageningen ophalen Een tocht in estafet-
loop te over 145 km. Het vuur werd door gemeentebestuur Coevorden in ontvangst 
genomen door  Weth. Joop Brink. Rond 16.00 uur zorgde dit voor de vlam in de pan. 
Een mooi evenement met muzikale optredens van o.a. Popkoor Sing & Swing,, Kin-
derkoor Dalen, Daler Voices en Dwaalgasten.  
                                                                                                                                         

Blaasmuziek in de Daoler Tuun, 
 

Zondagmiddag 22 sept organiseerde de plaatselijk muziekvereniging “Volharding. een mini-muziekfestival in de Daoler 
Tuun. Het festival dat vorig jaar vanwege langdurige regenval moest worden afgelast kon nu onder een stralend weer-
type doorgang vinden. Naast Volharding namen “De Breibergers” uit Dalerpeel deel. Helaas moest “Ons Genoegen” uit 
Wachtum verstek laten gaan i.v.m. onderbezetting.  Woordvoerder Jan Vermeij van 
muziekvereniging Volharding beet de spits af en hete de bezoekers van harte wel-
kom. Hij roemde de Daoler Tuun als een prachtige omgeving om in te mogen spelen 
en dankte de werkgroep en vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage hieraan. Het 
publiek kon daarna volop genieten van een zeer afwisselend programma.  Volhar-
ding bracht o.a. de nummers Spirit: Stallion of the Cimanon,.The power of love, Con-
certo d'amore, . Arc,ade,  ten hits ten gehore. De Breibersgers brachten  o.a. 
Saigon en Lady Gaga In Concert en Westernmuziek. Het festival dat in genoemde 
plaatsen om en om wordt georganiseerd is een belangrijke aanvulling van het cul-
turele leven. Gelukkig wordt er op scholen weer meer aandacht besteed aan mu-
ziekonderwijs.  Het motto “Er zit muziek in”, is zeker van toepassing.   . 



 FINANCIEELE BIJDRAGE  /  RONDLEIDING 

Groene ontwikkeling.                                                                                                                                                 

Op 18 mei vond in de Daoler Tuun door verschillende organisaties de ondertekening plaats van De Groene Alliantie 

Coevorden. Een lokaal netwerk waarin mensen elkaar bezighouden met initiatieven rond groenvoorziening, en elkaar 

ontmoeten - informeren - inspireren en terzijde staan. De inzet: het ontwikkelen van natuurvriendelijke verbindingen 

tussen natuurgebieden en dorpen Na de bijeenkomst werden de genodigden  rondgeleid door de werkgroep leden  

Henk Kamping en Gerard Hassink.  Bent u geï nteresseerd ? Voor meer info G. Six, Benneveld, 06-24255303;  

Fiets hem er in.                                                                                                                                                             
Op 21 aug. hielden zo’n  54 duo fietsers incl. bijrijders hun gezamenlijk jaarlijks uitje 

in de Tuun. De voorbereiding werd ondersteunt door de werkgroep Daoler Tuun in de 

vorm van het beschikbaar stellen van de tent en assistentie bij de opbouw.  Onder het 

genot van een natje en een droogje werden door de fietsers fraaie maar ook spannen-

de momenten met elkaar uitgewisseld. Helaas zoals het leven verloopt hadden ook 

enkele droeve gebeurtenissen plaats gevonden. Als dank werd de werkgroep uit  han-

den van Roelof Beek een gift van  € 50,-- overhandigd en melden zich spontaan drie  

nieuwe donateurs aan   

Tuunvogel Weetjes 
Aan de Daoler Tuun is sinds 21 juni een stukje educatie toegevoegd. Jaarlijks wordt sinds 
2001 de Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en 
Sovon. Naar aanleiding van een oproep tot deelname tuinvogeltelling in het Dagblad van 
het Noorden werd besloten om tussen het sponsorbord en het bord “Het leven van de 
bij” een bord met “Tuunvogel Weetjes” te plaatsen. Het bord verteld over vele herken-
ningstekens en leefomstandigheden van Tuinvogels .Voor meer info hierover: Vogelbe-
scherming Nederland  
 

Nieuwjaarsloop CODAC 
Op 5 januari werd de Nieuwjaarsloop organiseert voor leden en niet leden die wilden 
wandelen of hardlopen. De loopgroep Codac  (Coevorden Dalen Club) had een fraaie 
route uitgestippeld voor zowel wandelaars over 5 km als hardlopers over 5 of 10 km. 
Voor z’n  50 deelnemers kwam aan het eind van de route pas “de aap uit de mouw”     Er 
werd niet getrakteerd op snert maar op heerlijke warme chocolademelk. Gezien de be-
langstelling een geslaagd evenement mede dankzij de gekozen locatie als start en finish 
plaats.  

 

Volksvermaken houdt Open Kampioenschap Kubb.                                                                                          
Zondag 19 mei werd ’s middags voor de eerste keer het Open Kubb-kampioenschap ge-
houden. Onder ideale weersomstandigheden gingen acht teams de strijd aan om het 
kampioenschap. In een gemoedelijke sfeer werd met veel inzet voor de winst gestreden. 
Het publiek volgde vol belangstelling het spel en genoot tevens van een natje en een 
droogje en de muziek van Mobiel Vinyl; zij draaiden singles en LP’s op grammo-
foons;  ”gouwe ouwe” uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.  Rondom 5 uur was de 
prijsuitreiking met als winnende team De Veggies”.  De reacties van deelnemers en pu-
bliek waren positief; de organisatie kon terugkijken op een geslaagde dag. 

EDUCATIE  /  RECREATIE 

                                          Ex bestuursleden op bezoek in De Daoler Tuun                                                                                 

Op uitnodiging van de werkgroep Daoler Tuun werden op 31 januari oud bestuurders van het 

Groene Kruis Dalen welkom geheten. Reden was de donatie die de werkgroep mocht ontvan-

gen in 2018 na bee indiging van het Groene Kruis Dalen. Onder het genot van een kopje koffie 

+ werd bijgepraat over de opzet en het wel en wee in de Tuun door Henk Kamping.   Met deze 

donatie en de gift van Rotary Ulsen-Coevorden kon de aanbouw bij de bijenstal gerealiseerd 

worden. De werkgroep beschikt nu over een royale berging.  Oud voorzitter Groene Kruis, 

Harry Tillema sprak zijn waardering uit voor werkgroep, vrijwilligers en het behoud van dit 

mooie stukje Dalen. Daarna werd de  nieuwe aanbouw officieel en met een brede glimlach geopend door Netty Moons 



PR                                                                                                                                                                            Bij grote 
activiteiten krijgt u als donateur info via de mail. Overige activiteiten zijn veelal te volgen op de site Samen 
Dalen, Dorpsbelangen Dalen, Dalen.nu. ,Coevorder Nieuws .en op de facebook pagina’s De Daoler tuun, en De 
Tam Tam van Dalen. Daarnaast in Lelie van Dalen D.v.h.N./ Coevorder courant, (NCD mediagroep)  

Voorjaarswerkzaamheden                                                                                          
Er is druk gewerkt in de Daoler Tuun. Geschoffeld, geharkt en er zijn diverse plantensoor-
ten bij geplant die vorig jaar wegens de droogte waren bezweken zoals o.a. de beukhaag, 
vuilboomstuiken en rododendrons. Daarnaast is  op 16 maart een gedeelte van de Tuun 
afgeplagd en ingezaaid met een meerjarig bloemmengsel wat gesubsidieerd werd door 
Landschapsbeheer Drenthe in het kader van nsecten en bijen dag  NL–doet. Helaas is hier   
dit jaar ook vanwege de droogte  zo goed als niets van opgekomen. Daarnaast zijn o.a. 
rigoureuze snoei werkzaamheden verricht, timmerwerk en enkele spelelementen ver-
nieuwd waaronder de klimboom. 

Aanschaf gereedschap 

Verdiende rust !                                                                                                                                                                
Op  maandag 2 sept. werd de klusmiddag in de Daoler Tuun afgesloten met een  barbecue.  
Dit gold als waardering voor de werkgroep en vrijwilligers die dit jaar menig zweetdruppel-
tje hebben laten vallen in de Tuun.  Dat het werk, met dank ook zeer gewaardeerd wordt 
door Plus Assen Dalen bleek uit het aangeboden vleespakket.  Dit was  een gezellige afwisse-
ling vergeleken bij het normale kopje koffie. 

RECREATIE / EDUCATIE  

Het wordt bijna teveel om alle activiteiten in de Daoler Tuun  op te sommen.        
1e   Paasdag: 21 april werd er door de jeugd weer fanatiek naar eieren gezocht.                                
Drie buurtverenigingen hadden in goed overleg de eieren verstopt in de Tuun.                                                                                                                                                                   
Trouwerij: 14 juni heeft voor het eerst de Tuun als trouwlocatie dienst gedaan.                                      
In het huwelijk zijn deze dag  getreden Marjolein Sins en Cees Reintjes van de Voorkamp .                                                 
Dalen Cultura: op 29 juni organiseerde de Rotary voor het eerst een Dalen Cultura.                     
Op 5 verschillende punten in het dorp vond een activiteit plaats.                                                          
In de Tuun vond daarbij een fotoshoot  plaats. met mooie plaatjes in een oldtimer.                                                                             
Trouwfoto”s: op 30 augustus zijn er trouwfoto’s geschoten in de Tuun.                                          
Familiedagen:  Op  2  juni organiseerde de fam. Nijkamp een gezellige middag.                               
Op 5 oktober de  familie Kort.                                                                                                                             
Schoolreisje: Het is dit jaar zelfs gebleken dat  ook schoolreisjes de Daoler Tuun aandoen voor 
een recreatieve en educatieve onderbreking.                                                                                             
Kidsfietstocht: op 16 juli konden ook kinderen deelnemen aan de Drentse rijwiel vierdaagse. 
Hierbij werd ook de Daoler Tuun waarbij de kinderen konden genieten van activiteiten en lek-
kernijen.  

KERTSFEER IN DE TUUN                                                                                                                                           

Zondag 15 december was de Daoler Tuun omgetoverd tot een kleinstukje Bethlehem.         

In het  schemerdonker was een  kerststal nagebootst waarin zowel schapen als een ezel.  

Kinderen konden vanaf de kerstmarkt via een lichtjes route de stal bewonderen alwaar 

het kerstverhaal werd voorgelezen. Door drie wijzen uit het oosten en een grote ster aan 

het firmament werd het verhaal luister bijgezet en kon men even  de sfeer proeven rond 

de geboorte van Jezus Christus. Daarna kregen de kinderen een traktatie in de vorm van 

een heerlijk bekertje chocolademelk en de ouders van een winters drankje kluunwijn. 

PR / ONDERHOUD  

Door een eenmalige subsidie van de gemeente Coevorden kon dit voorjaar het benodigde 
gereedschap worden aangeschaft  zodat de vrijwilligers niet meer hun eigen gereedschap 
mee hoefden  te nemen.  In de nieuwe aanbouw is hiervoor  voldoende ruimte geschapen. 
Ook zijn er afgelopen zomer 40 blauwe gebruikte tuinstoelen en 8 tafels geschonken door 
Rest. Cornelis waarvan dikwijls gebruik is gemaakt tijdens optredens e.d..     


