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Juli 2022 Jaargang 13 

3 vragen aan… Ivar van der Leij van Dutch Mountain Marketing 
  
In de rubriek 3 vragen aan… krijgen ondernemers in Annen en omstreken de kans om zich voor te 
stellen. In de laatste vraag geven ze het stokje over aan de ondernemer die de maand erna in het 
Mededelingenblad zal staan. Het stokje is vorige maand door Martin Eefting van GoHashtag 
doorgegeven aan Ivar van der Leij van Dutch Mountain Marketing.  
 
1. Kun je je bedrijf in het kort voorstellen/omschrijven? 
In 2012 ben ik Dutch Mountain Marketing gestart, oorspronkelijk om marketingdiensten aan te 
bieden binnen de watersport, toerisme en kampeermarkt. Uiteindelijk ben ik naast marketing actief 
op een breder vlak, zoals ook verkoop en exportontwikkeling voor bedrijven. Maar met een 
nauwere focus op kamperen in het wat stoerdere en compacte segment. Daarbij moet je denken 
aan daktenten, tenttrailers en (offroad) minicaravans (ook wel teardrops genoemd). 
 

 
Ivar van der Leij van Dutch Mountain Marketing 

 
De meeste mensen kennen me van de daktenten van Campwerk in Tynaarlo. Voor dit Duitse 
bedrijf verzorg ik sinds 2016 de introductie van hun merken CAMPWERK en iKamper in de 
Benelux en daarnaast doe ik voor hen de internationalisering binnen een groot deel van Europa. 
Ook verhuur ik een aantal minicaravans en organiseer ik het Daktentfestival Nederland, wat (na 2 
jaar Corona) in september weer kan plaatsvinden in Schipborg.  
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2. Wat zijn je ambities/toekomstdromen? 
Mijn ambitie is het continue blijven halen van energie uit mijn werk. Dat probeer ik te doen door 
mijn werk gevarieerd te houden. Teveel in herhaling vallen maakt het voor mij saai en dan haak ik 
af. Daarom probeer ik regelmatig voor mezelf te evalueren waar ik mee bezig ben en bij te sturen 
in de richting van nieuwe mogelijkheden. Wanneer je je daarvan bewust bent, is mijn ervaring dat 
die mogelijkheden zich altijd voordoen en je die ook ziet.  
 
Energie uit je werk halen, kan ook alleen wanneer de balans tussen privé en werk goed is. Die 
balans houden is niet altijd makkelijk en is in sommige periodes niet altijd mogelijk, maar ik krijg 
daarin veel steun van mijn vrouw Tanka.  
 
Dat betekent dat mijn ambitie niet zozeer ligt op het vlak van het laten groeien van bijvoorbeeld de 
omzet van mijn onderneming, maar vooral in het laten groeien van de lol in mijn werk.  
 
3. Aan wie wil je de 3 vragen doorgeven en waarom? 
Ik geef de vragen graag door aan Hans de Groot van BloemigKado. Naast de winkel in Annen runt 
hij ook een winkel in Haren, maar volgens mij doet hij achter de schermen nog veel andere dingen 
op zijn vakgebied. Ik ben wel benieuwd naar de manier hoe hij dat managet. 
 
 

 
 

Huiskamer Annen 
 
Om de week is er een bijeenkomst van de huiskamer in Ons Dorpshuis in Annen. Deze huiskamer 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. In de zomerperiode is Ons dorpshuis gesloten. 
Maar…. Annen heeft tal van andere mooie plekken om elkaar te ontmoeten en gezellig koffie te 
drinken. Hieronder kun je lezen waar je deze zomer terecht kunt in de huiskamer.  
 
Je bent van harte welkom op: 
 
Maandag 11 juli 
Deze ochtend zijn we uitgenodigd bij Hans en Ina Brandts Buys aan de Vlouwakkers 10. Wil je 
even laten weten als je deze ochtend komt? 
 
Maandag 25 juli 
Deze ochtend gaan we koffie drinken bij Aaltje Mulder aan de Wolden 6. Wil je even laten weten 
als je deze ochtend komt? 
 
Maandag 8 augustus 
Deze ochtend ben je van harte welkom om gezellig koffie te drinken in het zwembad de 
Borghoorns. Een kopje koffie/thee kost € 1,00. 
  
Maandag 22 augustus 
Deze ochtend ben je van harte welkom om gezellig koffie te drinken in het zwembad de 
Borghoorns. Een kopje koffie/thee kost € 1,00. 
 
Vragen over mantelzorg/ buurtwerk Impuls 
Je kunt met je vragen en/of behoeftes op het gebied van mantelzorg en leefbaarheid in en om 
Annen terecht bij Carin de Jonge, consulent mantelzorg, c.dejonge@impulsaaenhunze.nl, 06-11 
51 70 36 of Jeannet Darwinkel, buurtwerker, j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl, 06-40 00 14 62. 
 
 
   

mailto:c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
mailto:j.darwinkel@impulsaaenhunze.nl
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Zaterdag 16 juli oud ijzer ophaaldag! 
 
Op zaterdag 16 juli organiseert Stichting Harleydag Annen weer een oud ijzer ophaaldag. Mocht je 
oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de St. Harleydag Annen, dan kun je ons bellen of 
mailen en wij komen het graag ophalen. 
 

 
 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in overleg. 
Telefoon: 06-39 37 72 95 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl  Ook tussendoor kan het 
ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen op Zuidlaarderweg 47 Annen. Dit 
hoeft niet gemeld te worden. Als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even 
vragen/afrekenen. We nemen geen witgoed meer in. De gehele opbrengst gaat naar een goed 
doel! 
 
 

Bridgeclubs in Annen en Zuidlaren starten cursus bridge voor beginners 
 
Half september start Bridgeclub Zuidlaren samen met de Anner Bridge Club een  
beginnerscursus van 12 lessen in het Brinkhotel te Zuidlaren. Vaak wordt er gezegd: bridgen is 
moeilijk, voor slimme mensen, niets voor mij, dat lukt me nooit. Het tegendeel is waar. De praktijk 
wijst uit dat de beginselen van het spel in 12 lessen zijn te leren en dat men dan prima in staat is 
om het bridgespel te spelen. Net als bij andere sporten geldt ook hier: oefening baart kunst. Je 
moet gewoon beginnen en wie dat doet, wil alleen maar meer.  
 

 
 
Meest gespeelde teamsport 
Wist je dat bridgen in Nederland na voetbal, hockey en volleybal behoort tot de meest gespeelde 
teamsporten? Je kunt bridgen zolang je geestelijk fit bent; sterker nog, het helpt je om geestelijk fit 
te blijven. Bridgen stelt je denkvermogen op de proef en stimuleert je concentratie, het houdt je dus 
mentaal scherp. Het is een sport die je jong kunt leren en tot op zeer hoge leeftijd kunt beoefenen. 
We hebben aanmeldingen van twintigers en leden die tot hun 95e prima mee spelen! Bridge zorgt 
voor sociaal contact en gezelligheid. Bridge speel je op een club, thuis met anderen of op vakantie. 
Zelfs in het buitenland kun je zo meedoen, want de spelregels zijn in de hele wereld hetzelfde. Ook 
op de computer wordt het spel gespeeld, met name in de coronatijd was dit een uitkomst om toch 
met anderen te kunnen spelen. 
 

mailto:info@harleydagannen.nl
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Start cursus 
Zoals gezegd start Bridgeclub Zuidlaren samen met de Anner Bridge Club vanaf half september 
een beginnerscursus van 12 lessen in het Brinkhotel te Zuidlaren. Al vanaf de eerste les zit je met 
de kaarten in de hand en leer je spelenderwijs het mooie bridgespel. Als je eens een les moet 
missen dan vinden we vast een mogelijkheid om je bij te werken.  
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze cursus of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met 
Marianne Steenbergen, via 06-29 09 94 81 of en Evien Oei, via 050-409 51 76. Je kunt ook een 
kijkje nemen op de website www.annerbc.nl (Annen) of www.https://13031.bridge.nl (Zuidlaren). 
 
Kun je al bridgen en denk je  erover om (weer) bij een gezellige club te gaan spelen? Bij onze 
clubs ben je van harte welkom!  
 
 

Zondag 18 september: grasbaanraces in Annen 
 
MC Annen maakt zich op om op zondag 18 september de 17e  Ototec grasbaanraces te 
organiseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de grootste brink van Europa wordt er eindelijk weer gestreden om de eer en om het 
Nederlands kampioenschap. De grasbaanraces is een gratis motorsportspektakel dat jaar in jaar 
uit door duizenden enthousiaste mensen wordt bezocht. Niet alleen de races zijn hierbij belangrijk 
maar ook het gezellig samen zijn, met jong en oud. Race fans, familieleden, toevallige passanten, 
feestvierders iedereen is welkom. 
 
Meer informatie: www.mcannen.nl of via https://www.facebook.com/MCAnnen 
 
 

 
 
Terug naar de jaren ‘50  
Heb je op de website al een kijkje genomen bij ons nieuwe thema van Verhalen over? Ga terug 
naar de jaren ‘50 en herontdek nostalgische voorwerpen. Swing mee met de beste hits van toen. 
Geniet van hoe Wim Sonneveld zingt over Het Dorp. En vergeet niet een kijkje te nemen bij onze 
gouden boekentips. 
 
 
 

http://www.annerbc.nl/
http://www.https/13031.bridge.nl
http://www.mcannen.nl/
https://www.facebook.com/MCAnnen
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Digitaal Café op afspraak. 
Het Digitaal Café is op dit moment alleen nog te bezoeken op afspraak. Heb je vragen omtrent het 
gebruik van je laptop, telefoon of tablet? Onze medewerkers helpen je hier graag bij. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om vragen te stellen over de digitale dienstverlening van de bibliotheek, zoals 
het downloaden van e-books, het gebruik van de website en diverse apps. 
 
Wil je een afspraak maken? Dit kan via: 088-012 82 95 of mail info@bibliotheekannen.nl. Je kunt 
ook altijd langskomen en bij de balie de gegevens achterlaten. 
 
In de zomervakantie is de bibliotheek gesloten op maandag. 
 
 

Op zoek naar fietsen voor Oekraïense vluchtelingen 
 
Op de Eswal in Vries en op Akenveen (onderdeel van bungalowpark Het Veenmeer) tussen 
Westlaren en Tynaarlo worden in ongeveer 80 woningen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 
Deze mensen zijn heel blij met een plekje hier in Nederland. 
 
Om hun mobiliteit te vergroten (van het Veenmeer naar Zuidlaren lopen is in de praktijk een heel 
eind) is er dringend behoefte aan fietsen. Ook voor tieners om op de fiets naar school in Assen of 
Eelde te gaan. Stichting Harleydag heeft een tiental gebruikte fietsen geschonken, waarvoor dank. 
Dit is helaas nog niet genoeg. 
 

 
 
Omdat de gemiddelde Oekraïner kleiner is dan wij Nederlanders is er vooral behoefte aan 
damesfietsen met een bandmaat van 26” (maar 28” is ook welkom). 
 
 
Kun je een (liefst bruikbare) fiets missen, neem dan contact op met Hans Brandts Buys, 
Vlouwakkers 10 in Annen, via hans@brandtsbuys.nl of 06-15 26 12 99.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bibliotheekannen.nl.J
mailto:hans@brandtsbuys.nl
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Commissie Dorpsbelangen 

 
 

Geen Mededelingenblad in augustus 
 
In verband met de zomervakantie verschijnt er in augustus geen Mededelingenblad. Op 1 
september verschijnt het eerstvolgende nummer weer! Input voor het Mededelingenblad 
september kun je voor 25 augustus mailen naar: info@annen-info.nl. We wensen iedereen een 
fijne zomervakantie!   
 
 

Rabo Club Support 
 
De Commissie Dorpsbelangen doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Club Support. Van 5 tot 
en met 27 september kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op de club of de vereniging die je 
een warm hart toedraagt en die daardoor financieel gesteund wordt om goede doelen na te 
streven. Het doel van de Commissie Dorpsbelangen is de organisatie van de 51e sport- en 
spelweek in 2023! Hopelijk mogen we op jouw stem rekenen. 
 
 

Zaterdag 10 september: Film & Food Fair Annen 
 
De Commissie Dorpsbelangen Annen organiseert een Film & Food festival op de grootste Brink 
van Europa! Kijk en luister mee naar een film voor de jeugd of voor volwassenen via silent disco 
koptelefoons.  

 
Foodtrucks 
Geniet tussendoor van een lekker hap of 
drankje op het gezelligheidsplein met o.a. 
foodtrucks. De Brink verandert in een 
festivalterrein waar je met anderen gezellig 
kunt verblijven, ook als je geen film gaat 
kijken. Zo is er een kampvuur en bakken 
we broodjes en organiseren we weer een 
verloting voor een plaatselijk goed doel!  
 
Gratis toegang 
De toegang is gratis! Ook voor de films. Er 
zijn maximaal 200 koptelefoons, dus 
vol=vol. We hebben al een aantal leuke 
films geselecteerd en binnenkort starten 
we met polls via Facebook en Instagram 
waardoor jullie uiteindelijk bepalen welke 
films het worden. 
 
Oproep 
Lijkt het je leuk om met etenswaar te staan 
op de brink? Heb je bijvoorbeeld een 
foodtruck, leuke kar of andere gezellige 
opstelling in gedachten? Of wil je als 
vereniging wat lekkers verkopen?  
 
Meld je dan vooral via 
annerfair@gmail.com. Dan kijken we 
samen naar de mogelijkheden.   
 

mailto:info@annen-info.nl
mailto:annerfair@gmail.com
http://www.sportenspelweek.nl
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Verkiezing Fotograaf van Annen 2022 

Je hebt nog even om jouw foto in te sturen voor de verkiezing Fotograaf van het jaar 2022 Annen! 
De sluitingsdatum is namelijk op 15 september. Na de vele positieve reacties vorig jaar organiseert 
de Commissie Dorpsbelangen dit jaar opnieuw een ‘fotograaf van Annen’. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste (amateur)fotografen in Annen. Heb jij een leuke of mooie foto gemaakt, of 
misschien maak je die wel in de komende maanden, dan zijn wij daar erg nieuwsgierig naar. Dit 
jaar besteden we extra aandacht aan de jongeren en ook zoeken we een goede kinderfotograaf in 
de basisschoolleeftijd. 
 

 
 
Waar moet je je aan houden?  
 Iedereen mag maximaal 5 foto’s insturen. 
 Amateurs en kinderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen. 
 De foto moet duidelijk gelinkt zijn aan Annen of een inwoner uit Annen (dus bijvoorbeeld een 

foto van een schaapskudde in het Kniphorstbos is niet genoeg, wel als de schaapsherder een 
Annenaar is). 

 De foto moet scherp zijn en tenminste 3 Mb groot. 
 Aanlevering digitaal naar foto@annen-info.nl.  
 Bij het insturen graag je leeftijd vermelden. 
 

 
Annen anders bekeken: drukte op de Brink 

 
De foto’s worden eigendom van de Commissie Dorpsbelangen en kunnen gebruikt worden voor 
publicatie. Foto’s waarop portretrecht rust, zijn uitgesloten van deelneming. Indien de Commissie 
Dorpsbelangen daar toch mee geconfronteerd wordt, worden eventuele claims verhaald op de 
inzender (gefotografeerde personen moeten toestemming geven). Over de uitkomst van de 
jurykeuze valt niet te twisten. 
 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 september binnen zijn bij de Commissie Dorpsbelangen. Na de 
sluitingsdatum worden de foto’s door een uitgebreide jury beoordeeld.  
 
Daarna willen we de foto’s, evenals vorig jaar, tentoonstellen zodat volwassenen en kinderen een 
keuze kunnen maken voor de publieksprijzen. De winnaars worden in de tentoonstellingsruimte 
bekend gemaakt. Dus lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Pak je camera of telefoon en ga 
aan de slag!  

mailto:foto@annen-info.nl
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De kalender van Annen samen actueel houden 
 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is? Ga dan naar  
www.annen-info.nl. Wil je dat een activiteit op de kalender op de website, op de Facebookpagina 
van de Commissie Dorpsbelangen én in het Mededelingenblad komt te staan, stuur je informatie 
dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl. Ook als je ideeën of tips hebt, kun je ons 
via dit mailadres bereiken!  
 

Volg ons op Instagram 
 
Sinds kort hebben we ook een account op Instagram. Volg je ons al? Je kunt ons hier vinden: 
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen. We zijn ook te volgen op Facebook, 
via: https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen.  
 

 
 
 

Klopt dat wel? 
 
Zie je iets op de site van Commissie Dorpsbelangen www.annen-info.nl wat niet klopt? Geef het 
dan even door via info@annen-info.nl.   

 
 

Nieuwe Anneroel? Ontvang een gratis boek over Annen! 
Ben je onlangs in Annen komen wonen, stel jezelf dan voor via dit Mededelingenblad. Je 

ontvangt dan van Commissie Dorpsbelangen een boek over Annen. Je kunt een berichtje sturen 

naar: info@annen-info.nl.  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.instagram.com/commissiedorpsbelangenannen
https://www.facebook.com/dorpsbelangenannen
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl

