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   Jaargang 11                                           mei 2020 
 

 
 

 

 

Sport- en Spelweek 2020 

Het is Januari 2020, de ploegleiders, de pers en de Sport- en Spelcommissie starten met de 

voorbereidingen. Iedereen heeft er weer zin in. Het gaat dan ook om de 49ste Sport- en Spelweek. Op 6 

februari 2020 hebben we de eerste bijeenkomst met z’n allen. De Sport- en Spelweek van 2019 wordt nog 

een keer doorgenomen en de veranderingen in het weekprogramma worden besproken. Ook de 

verenigingen zijn weer benaderd en iedereen geeft aan zijn/haar onderdeel weer te willen organiseren. 

Maar dan komt er een virus……..corona… het lijkt hier toch mee te vallen. We gaan nog vol goede moed 

door. 

 

De ploegleiders maken hun bulletin voor de opgaves en er wordt al geoefend voor de playbackshow. 

Iedereen gaat door met de voorbereidingen. Anneroelen geven zich op met in gedachte een hele leuke 

week in mei… 

 

En dan komt de persconferentie op 7 april en wordt de mededeling gedaan dat alle evenementen (waar 

een vergunning voor nodig is) in ieder geval tot 1 juni niet door mogen gaan. De keuze is voor ons 

gemaakt en die respecteren we. Gezondheid is het belangrijkste….en we willen dit vervelende virus 

natuurlijk niet in Annen verspreiden. 

De komende Sport- en Spelweek wordt daardoor helaas 1 die we niet snel zullen vergeten en (de week 

van Hemelvaart ) het zal erg rustig zijn in het dorp.  

 

Maar let op! Hou zeker je brievenbus en facebook in de gaten….. 

 

Via deze weg willen we iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingezet voor de Sport- en 

Spelweek bedanken. We hopen dat we de 50ste Sport- en Spelweek met net zoveel enthousiasme en 

motivatie door kunnen laten gaan. Op naar 2021! 

 

Groeten namens de Sport- en Spelcommissie. 

http://www.annen-info.nl/
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Oud papier ophalen maandagavond 11 mei. 

Op maandagavond 11 mei vanaf 18:00u komen wij weer het oud papier ophalen in Annen. 

Om aan de geldende richtlijnen te voldoen kunnen wij echter met minder mensen op de wagen dan dat wij 
normaal gewend zijn. Wij vragen u daarom vriendelijk om ons te helpen door het papier goed gebundeld 
bij de straat te plaatsen zodat wij het snel kunnen meenemen. Waarvoor onze hartelijk dank. 

U kunt natuurlijk ook gewoon uw oud papier inleveren in de papiercontainer bij de brandweerkazerne.  

De container bij de kazerne is heel mooi, want 
ook mensen van buiten Annen hebben de 
container gevonden. Dat vinden wij niet raar, 

dat vinden wij alleen maar heel bijzonder! 😊  

We zijn blij met al het papier en karton, alle 
beetjes helpen! 

Wel vragen wij jullie om het netjes te houden, 
aangezien onze vrijwilligers het anders weer 
moeten opruimen. 

 Bundel het oud papier goed, of doe de 
doos goed dicht. Het is een open 
container, het kan er anders zo 
uitwaaien. 

 Alleen oud papier of karton is welkom. 
 Gooi dus geen ander afval in de container. 
 Zet het oud papier niet naast de container. 
 Stuur een berichtje als container vol is naar oudpapier@annen-info.nl 

Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl  

 

 

 

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 deze kalender en/of in het Mededelingenblad komt te 
staan stuur je info dan voor de 25e van de maand naar info@annen-info.nl 
 
  

 

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  Alvast bedankt hoor! 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:oudpapier@annen-info.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
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Hulp nodig? 
 
Stuur een mailtje naar naoberhulpannen@gmail.com  
Of bel naar 06 26 11 55 29. 
Een van de vrijwilligers neemt dan contact met u op om uw hulpvraag te bespreken en om te kijken hoe 
de vraag het best opgelost kan worden. 
We hopen u hiermee zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
 
 
Vriendelijke groet namens,  
 
Werkgroep Naoberhulp Annen 
Buurtwerk Impuls. 
Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners van ’t Holthuys zijn blij met een kaartje! 
 
We laten onze Anneroelen toch niet in de steek? 
Stuur een kaartje naar bewoners in ’t Holthuys. 
Medewerkers van ’t Holthuys zullen de post verdelen onder de bewoners, zodat iedere bewoner een 
berichtje “van de buitenwereld krijgt”. 
Zo laten we met z’n allen zien dat we aan hen denken! 
 
Stuur je post naar: Beste bewoner van ’t Holthuys 

Wepel 2, 9468 HG Annen 
 
 
Vriendelijke groet namens,  
 
Werkgroep Naoberhulp Annen 
Buurtwerk Impuls. 
Commissie Dorpsbelangen Annen www.annen-info.nl  
 
 
 
  

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@naoberhulpannen.nl
http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
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Oud ijzer zelf inleveren ten behoeve van activiteiten Harleyclub Annen 
 
 
Ivm het Corona virus heeft Stichting Harleydag Annen besloten om de komende weken 
(zolang de maatregelen van kracht blijven) geen oud ijzer meer op te halen bij de mensen 
thuis. Wel kunt U gewoon het oud ijzer nog steeds naar de aanhanger aan de 
Zuidlaarderweg 47 brengen. 
Je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de aanhanger wilt meenemen, dan graag 
wel even vragen/afrekenen. 
 

 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 
 
 

Overige activiteiten Harleydag Annen 
 
Ook dit gaat voorlopig niet door….jammer hoor! 

 

 

Bericht van de wijkagent 
 
Stichting Commissie Dorsbelangen Annen heeft mij gevraagd om af en toe een stukje te schrijven. 
In deze Coronatijd zien we veel criminaliteitscijfers dalen, echter zien we wel een duidelijke stijging in 
spook-sms’jes, e-mailtjes en Whatsappfraude etc.  
In de krant en diverse televisieprogramma’s is hier de laatste tijd ook al veel aandacht aan gegeven, maar 
we zien toch dat nog veel mensen in deze oplichtingspraktijken trappen. Vandaar dat ik hier nu ook 
aandacht voor vraag.  
 
Hieronder een aantal voorbeelden hoe oplichters te werk gaan:  

- “Vraag hier je antibacteriële bankpas aan”. Het  e-mailtje leek afkomstig van de Rabobank. Je kon 

hier nog een paar dagen gratis gebruik van maken, daarna waren er kosten aan verbonden. Onzin 

natuurlijk. Een bank stuurt nooit zulke e-mails. 

- Whatsapp bericht van de Belastingdienst waarin wordt gesuggereerd dat U nog een openstaande 

schuld hebt en dat na meerdere aanmaningen de deurwaarder overgaat tot conservatoir beslag. U 

kunt dit voorkomen door direct te betalen. Trap hier ook niet in. De belastingdienst doet dit altijd 

schriftelijk. 

- Een gezins- of familielid, kennis geeft aan een nieuw telefoonnummer te hebben. Er wordt dan 

regelmatig zelfs ook een profielfoto gebruikt die van het internet is geplukt, zodat de indruk wordt 

gewekt dat je inderdaad met deze persoon van doen hebt. Al vrij snel wordt er gevraagd of je een 

rekening (vaak meerdere) kunt betalen. Hiervoor worden diverse excuses gebruikt, mijn bank-app 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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werkt niet, ik ben mijn inlogcodes kwijt, etc. Zorg dat je de betreffende persoon echt spreekt. Bel in 

ieder geval met hem of haar.  

- Bij verkoop via Marktplaats komt het nog steeds voor dat de koper de verkopende partij verzoekt 

om middels een “tikkie” 0,01 cent over te maken, om zo vertrouwen in elkaar te hebben. Dit “tikkie” 

blijkt in de meeste gevallen om een “nep-tikkie” te gaan. Als je hier op klikt heb je het idee dat je op 

je eigen bank-app inlogt. De oplichter kijkt op de “achtergrond” mee en gaat ondertussen je 

rekeningen plunderen.  

- “Hallo, ik heb per ongeluk mijn verificatiecode via de whats-app naar U toegestuurd. Kunt u mij de 

code terug sturen.” Reageer hier niet op en verwijder het bericht. 

 
Dit lijstje kan ik nog veel langer maken hoe oplichters momenteel te werk gaan. Trap er niet in.  
Mijn advies is verder: Klik niet zo maar klakkeloos op een link die wordt meegestuurd in een e-mail, sms-je 
of whats-app bericht.  
Vertrouw je iets niet, bel dan zelf voor informatie rechtstreeks naar je eigen bank, de belastingdienst of 
andere instellingen.  
Ook als u telefonisch wordt benaderd door een zogenaamde medewerker van de bank, de belastingdienst, 
incassobureau, vraag naar de naam van degene die u aan de lijn hebt, geef aan dat u terug belt en beëindig 
het gesprek. Laat u niet van de wijs brengen. Geef geen inlog- en pincodes af en maak niet zo maar geld 
over naar een bankrekeningnummer.  
 
Met vriendelijke groet,  Eric Speelman Wijkagent Annen e.o. 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Heeft u klachten met betrekking tot de werkzaamheden rond het aanleggen van de glasvezel kabel? 
Dit kan worden doorgegeven aan Albert ten Hoeve. Hij neemt dan contact op met de aannemer. 
Emailadres is atenhoeve@aaenhunze.nl of via (14) 0592. 
 
 

 

DRENTHINA gaat “mobiel” collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
Al vele jaren komen de leden van de muziekvereniging Drenthina in mei bij u langs.  
We zijn dan aan het collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, beter bekend als het Anjerfonds. 
Dit fonds ondersteunt de cultuur, in welke vorm dan ook, in stad en land. 
 
Dit jaar bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar én wordt de Anjeractie voor de 75e keer 
gehouden.  
Om dit een beetje te vieren, zal de deelnemende vereniging de totale opbrengst van de collecte zelf 
mogen houden.  
Een mooie opsteker in deze vervelende tijd. 
 
Dit jaar gaat het Anjerfonds over op “mobiel” collecteren. Wat houdt dit 
precies in. In de week van 22 mei tot en met 30 mei 2020 kunt u een 
appje ontvangen van één van de leden van de muziekvereniging. 
Hierin wordt u gevraagd of u het Anjerfonds (Drenthina) wilt 
ondersteunen. Als u dit wilt (daar gaan we natuurlijk wel van uit) geeft u 
aan dat u doneert, kiest uw bank en vult een bedrag in. Het door u 
gekozen bedrag komt dan automatisch op de rekening van de 
muziekvereniging. Het werkt eigenlijk net als een “tikkie”. 
 
Zodra de maatregelen in verband met Corona zijn opgeheven, hopen 
we weer zo snel mogelijk van ons te laten horen in het dorp als 
muziekvereniging Drenthina. Wij rekenen op uw deelname. 
Meer informatie volgt op de Facebookpagina van Drenthina. 
 
 
 
 

 “Ons Dorpshuis” Annen 
 
Het is voor niemand meer nieuws; ook in het dorpshuis zijn alle activiteiten voorlopig 
afgelast. 
Natuurlijk komen we onmiddellijk met nieuwe berichten wanneer de situatie rond het 
coronavirus in een gunstiger toestand verandert. Tot zo lang zullen we het zonder de 
optredens, de koffieochtenden, de kaartavonden en alle gezelligheid die hieruit 
voortvloeit, moeten doen. 
 
Maar bedenk: er komt een andere tijd en dan zien we elkaar weer in “Ons Dorpshuis”!! 

 www.dorpshuisannen.nl  
 

http://www.annen-info.nl/
mailto:atenhoeve@aaenhunze.nl
http://www.dorpshuisannen.nl/
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Brinkmarkten 

Het is nog niet duidelijk wanneer de Brinkmarkt door kan gaan, hou de 

website in de gaten voor meer info:  www.brinkmarkten-Annen.nl  

 

Steun de ondernemers in Annen 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.brinkmarkten-annen.nl/
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MITS DE OMSTANDIGHEDEN HET TOELATEN……. 

 

  

http://www.annen-info.nl/
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Arjen Boswijk schreef dit prachtige gedicht. Meer info: www.arjenboswijk.nl 
 
 

 

 
De Plombes van D9 

 
In het noorden van Annen 
tussen twee huizen 
aan de Zuidlaarderweg 
ligt een half hunebed 
als neolithisch graf 
  
Op de plekken 
van gestolen stenen 
heeft van Giffen 
als een archeologische tandarts 
plombes aangebracht 
om de historie te markeren 
 
In de grafgrond vond men 
meer dan honderd scherven 
van trechterbekers 
en op het Wandersche Veld 
vond een Drentse boer 
een grote veldkei met boorgaten 
 
Maar of het een deksteen 
is geweest van D9 
blijft voor altijd 
een intrigerend enigma 
 
Door Arjen Boswijk 

http://www.annen-info.nl/
http://www.arjenboswijk.nl/
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De online bibliotheek is gewoon open!  
De gebouwen zijn gesloten, maar de Bibliotheek is online gewoon open. In de ThuisBieb-app zijn  
100 e-books voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek.  
Met de ThuisBieb willen we iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én een mooie leeservaring 
bieden in deze onzekere tijd. De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei. 
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html 
 
Wat moet je weten over de ThuisBieb? 

- ThuisBieb is een extraatje van jouw Bibliotheek  

- ThuisBieb bevat 100 e-books voor jong en oud  

- Je mag zo veel e-books lenen als je wilt en je kunt e-books verwijderen om ruimte te maken voor 
nieuwe  

- ThuisBieb is beschikbaar tot 10 mei  

- Voor ThuisBieb heb je geen e-reader nodig, wel een smartphone of tablet  

- Voor een goed werkende app heb je minimaal Android 6.0 of iOS 10 nodig  

- Je vind ThuisBieb in de App Store van Apple. Binnenkort ook in Google Play.  

- ThuisBieb werkt niet op een Windows Phone  

- Je download de e-books met een goede verbinding, eenmaal binnen kun je ze overal lezen, ook 
zonder wifi 

 
Bezorgservice bibliotheken groot succes 
De bezorgservice van de bibliotheken van Biblionet Drenthe is een groot succes. Sinds de sluiting van de 
bibliotheken zijn inmiddels duizenden materialen persoonlijk bij de klanten thuisgebracht. 
De reacties van de klanten zijn zonder uitzondering positief. Men stelt het zeer op prijs dat de bibliotheken 
deze service verlenen. Juist in deze periode is er een sterke behoefte aan het lezen van een boek. 
 
Materialen reserveren  
Ook nu de bibliotheken al enige weken gesloten zijn, blijven zij er alles aan doen om de collectie zo veel 
mogelijk beschikbaar te stellen. Klanten kunnen ook in deze periode materialen blijven reserveren via de 
website van de bibliotheek. Voorwaarde is wel dat het materiaal aanwezig is in de eigen vestiging.  
De klantenservice van de bibliotheken van Biblionet Drenthe kan ondersteuning bieden bij het reserveren 
van materialen. Medewerkers van de klantenservice zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 
12.00 uur op 088 – 012 8000. Nieuwe leden kunnen zich hier ook aanmelden en meteen gebruik maken 
van de diensten van de bibliotheek. Het lidmaatschap is tot 19 jaar gratis. 
 
Online aanbod van de bibliotheek 
Naast de bezorgservice kent de bibliotheek een uitgebreid online aanbod: bijvoorbeeld e-books, 
luisterboeken of prentenboeken via Bereslim.nl. Leer online voor je auto-theorie of zoek eens bij 
delpher.nl naar het nieuws op je geboortedag. 
Op www.bibliothekendrenthe.nl/online-bibliotheek is een actueel overzicht van alle diensten en content die 
bibliotheken aanbieden aan klanten. 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
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Ingekomen post door S. Nijborg: schrijver van een onthullend boek over de 
NSB in de Drentse gemeente Anloo  
 
 
 

In de zomer van dit jaar - 75 jaar na de bevrijding - verschijnt het boek “Gerhardus Dieters en de 
radicalisering van de NSB”. Het boek schetst een onthutsend beeld van de innige verstrengeling tussen 
boerenbeweging en nationaalsocialisme in de voormalige gemeente Anloo.  
 
Alle dorpen en kleine kernen op het zand en in het veen van deze gemeente passeren in het boek de 
revue. Dwarsverbindingen met de aangrenzende Groninger Veenkoloniën en met de Drentse 
buurgemeenten Zuidlaren, Vries, Gieten en Rolde worden eveneens belicht.  
In 1935 stemden bij de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe 38.79% van de kiesgerechtigden in de 
gemeente Anloo op de NSB. Dit is verhoudingsgewijs veruit het hoogste aantal in heel Nederland. Zelfs bij 
verkiezingen in 1937 en 1939 koos - tegen de landelijke trend in - nog bijna 30% van de inwoners van 
Anloo voor deze partij. De aanhang zat aanvankelijk vooral in kleine buitendorpen als Annerveen, 
Eexterveen, Anderen, Anloo en Gasteren.  
Tijdens de oorlog werden ook het hoofddorp Annen en Annerveenschekanaal sterke bolwerken van de 
NSB.  
In 1934 werd in de gemeente een groep van de NSB opgericht, die in de periode 1937-1945 werd geleid 
door de vermogende landbouwer Harm Steenge uit Annerveen. Na de April-mei staking in 1943, die in de 
gemeente Anloo een massaal karakter had, werd Steenge tevens wethouder naast de nieuw benoemde 
gereformeerde NSB-burgemeester Jan Kooistra.  
 

De hardnekkigheid waarmee de boerenbevolking van de gemeente Anloo tot 
diep in de oorlog het nationaalsocialisme in grote getale bleef steunen, vormt 
het centrale thema in het boek. Aanvankelijk trokken (middel)grote boeren in 
het veenkoloniale deel van de gemeente de kar van de NSB. Vrij spoedig 
daarna volgden boerenvoormannen uit de zanddorpen. De meeste arbeiders 
en vele kleine boeren traden niet toe tot de nationaalsocialistische 
gelederen. De gezichtsbepalende man van de NSB was de landbouwer 
Gerhardus Dieters (1902-1980) uit Annerveen. Onder invloed van de grote 
landbouwcrisis van de jaren dertig, die veel arbeiders en boeren aan de 
bedelstaf bracht, werd hij in 1932 de belangrijkste woordvoerder en 
medeoprichter van de militante Drentse Boerenbond, die niet veel later zou 
opgaan in de overkoepelende Nationale Bond Landbouw en Maatschappij, 
die steeds meer in het vaarwater van de NSB terecht kwam. In juni 1933 
sloot Dieters zich aan bij de NSB en gaf mede de stoot die leidde tot de 
vorming van de groep Annen. Al vroeg gaf hij blijk van zijn sterke 
anticommunistische en antidemocratische opvattingen.  

 
Bron: Parlementair Documentatie Centrum/Parlement.com  

 
In 1935 wist hij als populaire lijsttrekker van deze partij in Drenthe meer dan 10.000 kiezers achter zich te 
verzamelen. Ook in het Groningerland had hij tamelijk veel aanhang. Aan het eind van dat jaar werd 
Dieters kringleider van de NSB in Noord-Drenthe en in 1937 districtsleider voor de provincie Drenthe 
evenals Tweede Kamerlid, waarvoor hij zich op verzoek van Mussert kandidaat had gesteld. Hier sloot hij 
vriendschap met Rost van Tonningen en ontpopte zich steeds meer als een bestrijder van het Joodse 
bevolkingsdeel. Als vertegenwoordiger van de radicale volkse richting met bijbehorende bloed- en 
bodemideologie werd hij tijdens de oorlog een propagandist van de Germaanse SS. In 1943 werd hij op 
pad gestuurd om in Duitsland Nederlandse dwangarbeiders te ronselen voor de Waffen SS. Hij werd 
daarbij vergezeld door de uit Annerveenschekanaal afkomstige Hendrik Egge Boerma, plaatsvervangend 
SS-standaardleider voor Noord-Nederland. Boerma was in het begin van de oorlog in Drenthe directeur 
van de Nederlandse Volksdienst en Winterhulp Nederland. Mede onder druk van Henk Feldmeijer, 
voorman van de Nederlandse SS en Hanns Albin Rauter, de hoogste Duitse SS-er in ons land, vocht 
Dieters in 1944 bijna een half jaar aan het Oostfront tegen de Russen.  
 
Teruggekeerd op zijn boerderij in Annerveen, kwam het vlak voor Dolle Dinsdag in september 1944 tot 
een definitieve breuk tussen Dieters en Mussert en legde hij het districtsleiderschap in Drenthe neer. Na 

http://www.annen-info.nl/
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de oorlog werd Dieters veroordeeld tot tien jaar detentie. In de loop van 1951 kwam hij vervroegd vrij, 
doch bleef contacten onderhouden met de weduwe van Rost van Tonningen, die tot haar dood 
nationaalsocialistische propaganda zou bedrijven.  
 
Bij de bevrijding werden in de gemeente Anloo meer dan 300 NSB’ers door de Binnenlandse 
Strijdkrachten gearresteerd. De meesten werden geïnterneerd in Kamp Westerbork, een deel van hen 
werd bestraft door het Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal in Assen. In de eerste naoorlogse jaren 
speelden sterk behoudende boeren nog steeds een dominante rol in het gemeentebestuur van Anloo. Bij 
het benoemen van vertrouwenspersonen en wethouders werden aanvankelijk de PvdA en CPN buitenspel 
gezet, waarbij niet altijd in de geest werd gehandeld van de ontluikende democratische rechtsstaat. Ook 
bleken er nog een aantal politieke lijken in de kast te zitten. Zo is er in de schoot van het gemeentebestuur 
bijna vijf jaar lang een verhitte interne strijd gevoerd over de functie van gemeentesecretaris. De tijdens de 
oorlog rechtmatig benoemde Johannes Derk Bruins uit Hoogezand werd onder druk van de boerenfractie 
en het ingrijpen van burgemeester Willinge Prins hier de dupe van. Dieters kwam in 1967 nog een keer 
groot in het nieuws toen hij samen met de Boerenpartij Gezinus Margus Lambers uit 
Eexterveenschekanaal - gedeputeerde en voorzitter van het Drents Landbouw Genootschap - ervan 
beschuldigde zijn (geheime) NSB-lidmaatschap te hebben verzwegen. In een door Lambers 
aangespannen kort geding kon Dieters de beschuldigingen echter niet hard maken en moest hij op straffe 
van een dwangsom van 1.000 gulden per overtreding zijn acties staken.  
 
In 1970 wist de dierenarts en doorgewinterde nazi Hendrikus Knigge uit Annen de gemoederen in ons 
land danig bezig te houden. Hij wilde als voorzitter van de Jan Hartman stichting, een club van oud-
frontstrijders en NSB’ers een gezellige bijeenkomst beleggen in een dorpscafé te Donderen. Door de 
ophef die hierover ontstond, werd deze bijeenkomst echter afgeblazen. Knigge was tijdens de oorlog 
Obersturmbannführer van de Waffen SS en werkte als veearts voor de Duitsers. In die hoedanigheid wist 
hij te bewerkstelligen dat de Joodse directeur van de Amsterdamse melkcontroledienst uiteindelijk de 
dood werd ingestuurd.  
 
In de epiloog van zijn boek wordt een aantal harde conclusies getrokken over deze inktzwarte bladzijde in 
de historie van de gemeente Anloo en het decennia lang doodzwijgen van de rol van de NSB-
boerenleiders.  
 
Het boek dat circa 185 pagina’s gaat tellen wordt in beperkte oplage uitgegeven. Het kan tot uiterlijk 15 
juni 2020 bij voorintekening en betaling van € 18,50 exclusief verzendkosten worden besteld bij de auteur 
Drs. Sienus Nijborg. Na sluitingsdatum van de voorintekening wordt de prijs van het boek met € 4,00 
verhoogd. Voor nadere informatie en/of bestellingen volstaat een mail aan s.nijborg@hotmail.com 
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