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Nieuwe carnavalsprins
Elroy de Eerste 3

SNEEK De bibliotheek aan de

Wijde Noorderhorne in Sneek

liep zaterdagmiddag vol met

circa 140 belangstellenden

voor de presentatie van het

boekwerkje ‘Jan de Rapper-

Verzetsman in Sneek’.

Schrijfster Yvonne de Rapper,

kleindochter van verzetsman

Jan overhandigde de eerste

exemplaren aan de broers

Pier Abe en Hendrik Jan

Santema, familieleden van de

bekende Sneker verzetsleider

Willem Santema waarmee

Jan de Rapper in de oorlog

samenwerkte. Ook Nico

Velleman uit Sneek mocht

een boek in ontvangst ne-

men. Zijn vader Jozef Velle-

man overleefde mede dankzij

de verzetsgroep in Sneek de

oorlog. Frouwkje Albada-de

Rapper en Simkje Hogerland

namen het boek postuum in

ontvangst voor Douwe en

Rika de Rapper, die in de

oorlog een schuilplaats be-

schikbaar stelden aan drie

onderduikers.

,,Het was een mooie en soms

emotionele middag”, zei de

schrijfster aangenaam verrast

vanwege de grote toeloop.

‘Jan de Rapper-Verzetsman in

Sneek’ is gedrukt in een

beperkte oplage. Het is ver-

krijgbaar bij Boekhandel van

der Velde in Sneek of bij de

schrijfster. ■

Schrijfster Yvonne de Rapper signeert haar boek over haar opa, verzetsman Jan de Rapper. Foto Simon Bleeker/ SN

Veel belangstelling boek
verzetsman Jan de Rapper
▶ ,,Het was een mooie en soms emotionele middag”

Crescendo zet kroon op
jubileumjaar 5

In geuren en kleuren
vrijdagavond 9

SNEEK De Sneekweek moet

korter, vindt ook de gemeen-

teraad van Súdwest-Fryslân.

Dat bleek tijdens de bespre-

king van het evaluatierapport

in de commissievergadering

van donderdagavond.

In het evaluatierapport houdt

de politie een nieuw pleidooi

voor een kortere Sneekweek.

Daarin staat ze niet alleen.

❯ (Lees verder op pagina 3)

Ook raad pleit voor
kortere Sneekweek
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SNEEK EN JOURE

HERFSTACTIE: Bij inlevering van deze bon

10% korting op regenkleding
Actie geldig t/m 30 november 2019
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INKT
CARTRIDGES

Bestel je
artikelen
ook op

handyman.nl

1

zaterdag 16 &

zondag 17 november

WEEKEND

KORTING
op alle

verf & beits 1

Bestel ook op karwei.nl(1)
M.u.v.Latex,witte muurverf en Vast Laag-artikelen.
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