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INTERESANTE INFO 2023 

De werkgroep Daoler Tuun vormt een 
zelfstandig bestuur opererend onder 
auspiciën van Dorpsbelangen Dalen.            

Werkgroep 

voorz.  Henk Kamping tel. 0651205234                                                                   
secr.  Gerard Hassink                             
pen.   Harm Bouwers                                  
lid: db   Harry Lamberts                                                                
lid:  alg   Wout Hartman                                 

Vrijwilligers: 

Ad Bulsink / Rob de Groot                  
Jan Hooge  /  Wim Hospers                  
Henk Kiers / Harry Mekkes            
Riekus Nieborg / Herman Peters  
Henk Schlepers / Harry Schipper           
Jan Theunissen / Martin v.d. Wansem                   

Nieuw speelzand bij waterpartij  

   

Voorwoord 

 

   

 Beste donateurs, 

Het jaar 2022 nadert zijn eind. Het jaar waarin de Tuun officieel 10 jaar be-
stond. Verder op in het blad leest u meer hierover. Het was in ieder geval 
weer een geslaagd feest dat we samen met Volksvermaken Dalen hebben 
georganiseerd. 

2022 is ook het jaar waarin Jan Hooge heeft besloten uit de werkgroep te 
stappen. Hij wil als tachtiger geen verplichtingen meer. Dat is te begrijpen, 
maar wel jammer voor de werkgroep. Jan was o.a. de geestelijke vader van 
de nieuwsbrief en was een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep.        
Maar een troost Jan wil op “projectbasis” voor ons klussen doen, (zoals de 
nieuwsbrief e.d.) en blijft vrijwilliger.  

Wat staat er voor 2023 op stapel. Op 22 april wordt er in de Tuun een     
Natuurbeleefdag georganiseerd. De opzet is dat de plaatselijk biodiversiteit 
wordt gestimuleerd door groepen die hiermee bezig zijn, voor zowel boe-
ren , burgers en buitenlui. Zodra we meer weten hoort u van ons.  

Dit jaar willen wij de Tuun verrijken met een nieuw spelelement voor kin-
deren. We weten nog niet wat. Als jullie ideeën hebben die passen in de 
Tuun laat het ons dan weten. 

Langs de Burgemeester Bouwmeesterstraat is in het jaar van de Zuiden-
veldtentoonstelling een bloemenstrook aangelegd maar deze is mede door 
de droge zomers en het gebruik van een “feestmengsel” verdwenen.            
Dit jaar willen we de strook opnieuw inzaaien, maar dan met een mengsel 
dat zich kan handhaven. Dit alles voor de biodiversiteit, maar ook omdat het 
mooi lijkt. 

Over de nog te ontwikkelen activiteiten dit jaar, zult u tijdig worden          
geïnformeerd. 

Tot slot wens ik u mede namens alle vrijwilligers een gelukkig 2023 

Met vriendelijke groet, 

Henk Kamping    

 Voorwoord 

De eerste activiteit voor 2023 
staat gepland op:                          
22 april. “Natuurbeleefdag” 

Als donateur zullen wij u in de 
loop van het jaar nader berich-
ten over belangrijke activiteiten 
via e-mail of media. 



CULTURELE ACTIVITEITEN 

Oproep aan bezoekers                                                                                                                                                                   

Gelukkig zijn In verband met het nog steeds heersende corona virus de landelijke richtlijnen afgelo-
pen jaar versoepeld. Het fraaie zomerweer is daarbij ook zeker debet aan geweest. Toch verwacht  
de werkgroep dat het virus evenals het griepvirus zich zal blijven vestigen de komende jaren. Het is  
belangrijk de landelijke richtlijnen te blijven opvolgen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 

Feest in de Tuun.   
Gebleken is dat na de coronapandemie van een aantal jaren het moeilijk is om de reguliere activiteiten weer op te 
pakken. Dit gold vooral voor het culturele leven. Zo moesten wij het afgelopen jaar uit het  Dagblad v.h. Noorden 
vernemen dat het Shantykoor "Loo en Drosten Singers" ter ziele was gegaan .Hoewel het besluit bij sommige 
zangers zwaar is gevallen behoort ook een toekomstig optreden in de Daoler Tuun niet meer tot de mogelijkhe-
den. Hopelijk komt in de toekomst ooit nog eens een groot mannenkoor terug in Dalen.. De accommodatie van de 
Daoler Tuun leent zich hier in het bijzonder voor. Gelukkig is het toch mogelijk gebleken om bij het tinnen bestaan 
(10 jaar) van de Daoler Tuun weer voor leven in de  brouwerij te zorgen.  

Echte ‘DAOLER GEZELLIGHEID’ in ‘DE DAOLER TUUN’                                                                                                                            

Voor de aankondiging van het 
festijn waren er op diverse pun-
ten in het dorp borden geplaatst 
met de verschillende georgani-
seerde onderdelen.  

Zondagmiddag 26 juni was het 
dan zo ver. Onder gunstige 
weersomstandigheden werd de 
Daoler Tuun omgetoverd tot 
een park dat deed denken aan 
het Vondelpark in Amsterdam 
maar, dan wel in afgeslankte 
vorm.  

De werkgroep Daoler Tuun en 
Stichting Volksvermaken Dalen 
hadden besloten hun krachten 
voor deze middag samen te 
bundelen. Er was een mix van 
muziek met de band “Cave Ca-
nem”, waarbij het publiek ook 
op verzoek kon kiezen uit een 
groot muzieknummers en  het 
kampioenschap Kubb. Dit  werd na de corona 
voor de tweede keer door Volksvermaken geor-
ganiseerd in de Tuun.  Winnaars waren op 
plaats 3. “The Goons”, 2. “W.A.van Buren” en 
als trotse beker winnaars op 1. “Wij willen revan-
che”. De sfeer in het park werd mede bepaald 

door het optreden van Circus theater “Vladimir”. Hun act sloot geheel aan bij een be-
langrijk onderdeel in de Tuun namelijk de bijenstal. Gezegd moet worden dat de sa-
menwerking tussen werkgroep Daoler Tuun en Volksvermaken Dalen heeft geleid tot 
een zeer geslaagde en gezellige middag.  Stichting Volksvermaken Dalen wil het 
steeds populairdere kubb kampioenschap jaarlijks blijvend organiseren in de Tuun. 
Het is alvast een tip voor belangstellende teams om zich hiervoor de komende zomer 
wel tijdig op te geven.



 F AUNA EN FLORA  

Boomgaard                                                                                                        
Vast onderdeel in de Tuun zijn de jaarlijkse snoeiwerkzaamheden waaron-
der met name de appel en peren bomen. De vruchtbomen op de heuvel 
rond het ooievaarsnest staan elk jaar volop in bloei doch valt de oogst in 
het najaar tegen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de warme en droge zomers 
hiervan de belangrijkste oorzaak. Evenals in menig tuintje en op de lande-
rijen is zo af en toe een spatje regen onontbeerlijk. 

Toegang Daoler Tuun.                                                                                     
Dit najaar zijn de toegangspaden tot de Tuun zowel voor fiets en voetvolk opnieuw ver-
hard .Door het plaatsen van dikke zwerfkeien zijn de nauwe doorgangen ter hoogte van 
Reindersdijk 7 en hoek Reindersdijk /Bouwmeesterstraat verbreed en rolstoel vriendelijker 
gemaakt.   

Tribune                                                                                                             
Na jarenlang trouwe dienst was de zit tribune tegenover het podium aan 
vervanging toe. De lariks houtsoort is door toegezegde eikenbomen van 
de gemeente vervangen. De werkgroep heeft deze in planken te laten za-
gen bij zagerij Voors aan de Verlengde Hoogeveens Vaart. Met een select  
groepje houtbewerkers binnen de vrijwilligersgroep is daarna weer een 
prachtig en degelijk stukje Tuinmeubilair gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                      

Publicatie bord                                                                                     
Nieuw is het publicatiebord aan de bijenstal. Dit om  zoveel mogelijk Tuun bezoekers op de 
hoogte te brengen van de reeds geplande activiteiten zodat iedereen hier kennis van kan 
nemen en om zijn of haar activiteit hierop af te stemmen.    

EDUCATIE / RECREATIEFONDERHOUD   

Alle kijkers nog geen kopers. ????  

In de winterperiode is het kunstmatig aangelegde ooievaarsnest in de Daoler Tuun van nieuw 
nestmateriaal voorzien. Met behulp van een hoogwerker is het nest, met heide e.d. uit de omge-
ving weer netjes en bewoonbaar gemaakt. Helaas echter voor niets. De februaristormen hebben 
er voor gezorgd dat alle inspanning vergeefs zijn geweest. Op 31 januari raasde de eerste offici-
ële storm 'Corrie' over ons land gevolgd door ‘Eunice’ op 19 februari en ‘Franklin’ op 20 februari. 
Dit heeft het nieuwe interieur geen goed gedaan. Renovatie zal nu door de toekomstige bewo-
ners zelf moeten worden gedaan. De werkgroep wacht het nog steeds in spanning af i.v.m. de 
gestegen bouwkosten.                                                                                                             

Mestoverschot in de  Tuun                                                                                                           
Dat de problematiek rond de uitstoot van stikstof  voor grote zorgen bij de boeren zorgt 
geld dit ook in mindere mate voor de werkgroep. Al was het afgelopen zomer een prachtig 
gezicht om moeder gans met haar kroost in de vijver te zien zwemmen terwijl vader gans 
vanaf de oever het stel nauwlettend gade sloeg. Probleem was het grote mestoverschot 
wat zij produceerden. Zowel op podium als walkant moesten uitwerpselen regelmatig ge-
ruimd worden.                                                                                                                                                                   

Nestkastjes                                                                                                                                    
In het vroege voorjaar zijn  alle nestkastjes weer schoongemaakt zowel in de Tuun 
als langs het klompenpadtien.(verbinding Daoler Tuun met Huttenheugte).                                                         

Zomereik                                                                                                                                     
Dinie Passmann was verguld met een plaatsje voor haar zomereik die zij bij haar 
pensioengerechtigde leeftijd in zorgcentrum de Bleerinck ontving. De hoogte ± 30 à 
40 m wordt wel een veel te grote boom voor hun tuin. Een spreuk van filosoof (Lao-

Tse ) verteld “Een dikke boom begint als een teer twijgje. Een bergbeklimming begint met een stap-
je.” Werkgroep en familie Passmann zullen de levensloop in De Daoler Tuun met zorg blijven volgen.  
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10 jaar Daoler Tuun 

Tien jaar geleden geboren, kijk daarom eventjes om.                                                            
Stiekem over je schouder, laat zien hoe het destijds begon.                                                                                                                             

Met dank voor uw donatie zorgden vrijwilligers voor realisatie 


