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Het Histoarysk Wurkferbân

Gaasterlân is druk bezig met

de voorbereidingen van een

interessante tentoonstelling

in het museum Mar en Klif in

Oudemirdum. Het thema

luidt: 75 jaar Bevrijding.

Het wurkferbân zoekt materi-

aal dat echt in Gaasterland is

gebruikt tijdens de tweede

wereldoorlog: voorwerpen,

verhalen maar ook foto’s zijn

van harte welkom.

De bedoeling is dat het Histo-

arysk Wurkferbân Gaasterlân

het beschikbare materiaal

tentoonstelt van 17 april tot

en met 1 september 2020.

Het HWG is te bereiken via

mailadres: stich-

tinghwg@gmail.com of telefo-

nisch: 0640394493

OUDEMIRDUM

Histoarysk
Wurkferbân
zoekt materiaal
expo 75 jaar
bevrijding

Plaatsvervangend rector

Roelof Veenhoven van de RSG

in Sneek gaat per 1 januari

2020 met pensioen. Hij werk-

te 42 jaar in het onderwijs.

Als directeur van de R.J. Sip-

kensschool, openbare school

voor Mavo, stond hij samen

met Elly Dijksterhuis, Harry

Wijnbergen en Frans Bijlsma

in 1992 aan de wieg van de

fusie tussen de RSG Magister

Alvinus, de RK Mavo St. Jozef,

de Algemene School voor

Beroepsonderwijs en de R.J.

Sipkensschool.

De fusie heeft geleid tot de

huidige, bloeiende RSG Ma-

gister Alvinus. Vanaf het

moment van fusie heeft hij

zich beijverd voor nieuw-

bouw van de scholengemeen-

schap en onder zijn verant-

woordelijkheid heeft dit in

2002 geleid tot de oplevering

van het nieuwbouwgedeelte

van de school.

Roelof Veenhoven wordt

opgevolgd door Joost Veen-

stra uit Haren in de functie

van directeur bedrijfsvoering.

SNEEK

Onderwijsman
Veenhoven
met pensioen

SNEEK MerenPost is stopt

met het bezorgen van post in

deze regio. Het vanuit Sneek

opererende bedrijf blijft wel

verder gaan met distributie

en koeriersdiensten.

In een persbericht laat Meren-

Post weten, na 25 jaar als

postbedrijf actief te zijn ge-

weest, dat het gedwongen is

de meeste werkzaamheden

met betrekking tot de post

neer te leggen, omdat PostNL

franchisegever Sandd heeft

overgenomen.

Voor Meren Post houdt dit in

dat er geen toevoer van post

meer komt vanuit het land,

lees Sandd. Hierdoor is het

niet meer rendabel om als

postbedrijf verder te gaan.

Sandd geeft aan haar relaties

aan dat men nog tot 1 febru-

ari 2020 gebruik kan maken

van de diensten van Sandd.

Ondanks dat alle franchisene-

mers in Nederland over deze

datum nog geen bericht

hebben gekregen van Sandd /

PostNL heeft MerenPost be-

sloten om deze datum aan te

houden.

De postzegels van MerenPost

zijn nog te koop tot en met

31 december 2019 en te ge-

bruiken tot en met 24 januari

2020. Na 31 december zullen

de zegels niet meer verkrijg-

baar zijn. En in de laatste

week van januari worden de

brievenbussen verwijderd

/opgehaald bij de verkoop-

punten. Intacte postzegelvel-

len kunnen tot 1 maart 2020

bij Meren Post worden ingele-

verd. ■

MerenPost stopt met postbezorging

SNEEK Het onlangs gepresen-

teerde boekje met de titel Jan

de Rapper - Verzetsman in

Sneek mag een geslaagd

eerbetoon aan een Sneker

verzetsman die vooral zweeg

over de orlog.

De hoofdreden van het oor-

logsverhaal is dat Yvonne de

Rapper met haar zus, na het

overlijden van hun vader

Marten in 2018, op de zolder

van het ouderlijk huis allerlei

spullen aantroffen, die onder

meer betrekking hadden op

de oorlog. Voor beide zussen

was het verhaal achter de

spullen eigenlijk onbekend.

Maar voor Yvonne de Rapper

reden genoeg het oorlogsver-

haal op te tekenen van groot-

vader Jan.

Haar onderzoek en schrijf-

werk resulteerden in een

prettig leesbaar boekje dat tot

het einde spannend blijft. De

lezer gaat gemakkelijk van

het ene hoofdstuk naar het

andere. Dat komt mede om-

dat de auteur hoofdstukken

ongenummerd heeft gelaten.

Een vindingrijke keus. Eigen

tekstdelen staan in de verle-

den tijd en zijn van rode

kopjes voorzien. De langere

teksten van hoofdpersoon Jan

de Rapper zijn geschreven in

de verleden tijd en aange-

merkt in blauwe kopjes.

Al met al heeft de schrijver de

stijl van deze uitgave zelfstan-

dig subtiel vormgegeven.

In de herfst van 1941 kwam

installateur Jan de Rapper

met zijn vrouw Griet en

zoontje Marten wonen aan de

Oosterdijk 76.

Hij had directe contacten met

verzetsman Willem Santema

en de groep Lever. Vanuit het

adres werd illegale lectuur

verspreid en hulp voor onder-

duikers geregeld. Het gezin

van Sam Velleman bracht Jan

de Rapper onder bij zijn broer

Douwe aan de Kruizebroeder-

straat. Dierbaar en zonder

ijdeltuiterij schrijft Yvonne

de Rapper over opa Jan: ’Als

kind mocht ik zijn glimmen-

de zwarte veterschoenen met

eau de cologne poetsen en hij

knuffelde me veel en vaak.’

Naast het verlies van verzets-

kameraden, vermeldt deze

uitgave de trieste mededeling

dat Jan de Rapper en anderen

na de oorlog berecht hadden

kunnen worden voor verzets-

daden. Dat was de reden dat

hij, uitgezonderd zijn bijdra-

ge aan de hulp aan piloten,

zweeg over de oorlog.

Het boekje is een treffend

voorbeeld van de lokale ge-

schiedenis van Sneek. Het

verzetsleven van Jan en ook

Grietje de Rapper is vastge-

legd. Kleindochter Yvonne

mag tevreden terugkijken op

een prachtig eerbetoon aan

haar grootouders in boek-

vorm.

Wiebe Dooper

Yvonne de Rapper. Jan de

Rapper – Verzetsman in

Sneek. Groningen, 2019.

Boekhandel Van der Velde.

Prijs € 14,95. ■

Geslaagd eerbetoon aan verzetsman Jan de Rapper

Jan de Rapper op de fiets met zoont Marten.

SNEEK Bob van der Linde is

per 1 januari 2020 de nieuwe

organist en kerkmusicus van

de Protestantse Gemeente

Sneek. Van der Linde volgt

Dirk S. Donker op die sinds

1963 organist was van de

Martinikerk.

Bob van der Linde (1995)

studeerde orgel en kerkmu-

ziek bij Reitze Smits en Mark

Lippe aan het HKU Utrechts

conservatorium waar hij in

2019 zijn Master of Music

diploma behaalde. Daarnaast

studeerde hij beiaard bij

Frans Haagen aan de Neder-

landse Beiaardschool in

Amersfoort waar hij eveneens

in 2019 slaagde voor zijn

Master. Sinds 2018 is hij

actief als stadsbeiaardier van

Arnhem.

In Sneek zal hij de komende

tijd afwisselend de kerkdien-

sten begeleiden in de Martini-

kerk en de Oosterkerk. ■

Bob van der Linde nieuwe
organist Martinikerk

Bob van der Linde voor het orgel in de Martinikerk.

Een V2 in Gaasterland.

SNEEK In de Dorcas Winkel

Sneek aan het Grootzand 54

is morgen 12 december een

veiling en modeshow voor

noodhulp aan Albanie, dat

eind november werd getrof-

fen door een aardbeving.

De veiling, onder leiding van

Henk van der Veer, begint om

19.00 uur en bevat een groot

aantal bijzondere stukken

van uiteenlopende aard, van

schilderijen, vazen tot staan-

de klokken en een barome-

ter, enzovoort. Voor elk wat

wils. De stukken kunnen

worden bezichtigd vooraf-

gaand aan de veiling vanaf

van 17.00.

Vanaf 20.00 is er een mode-

show waarin een deel van de

huidige kledingcollectie

getoond zal worden met

aansluitend verkoop. De

Dorcas Winkel is altijd ruim

gesorteerd in mooi kleding. ■

Dorcas morgen in
actie voor Albanië


