
 

 

2017  26 april 

 

Op 26 april een dag voor Koningsdag kreeg Alie 

Mulder (de webmaster van YASAP)  een lintje. 

Brecht en Willy hebben namens het bestuur van 

YASAP deze Koninklijke onderscheiding (een 

lintje) aangevraagd bij de gemeente Groningen 

als erkenning voor alle werkzaamheden die Alie 

voor onze stichting YASAP heeft gedaan en nog 

altijd doet. Zij doet dit altijd met veel  

enthousiasme.  Zij verzorgt de website al 

jarenlang en volgt alle wederwaardigheden van YASAP vanaf het moment dat zij hiermee in 

aanraking kwam. Zij is erg betrokken bij het wel en wee van de kinderen van het 

kindertehuis op West-Timor en Java.  Naast haar werkzaamheden voor YASAP heeft Alie nog 

veel andere vrijwilligerstaken, waarvan o.a. het verzorgen van de websites van:  “ Het  

Wijngilde De Braamstruik” en van de zwemclub: “De Vroege Vogels” in Kardinge 

Sportcentrum. Alie is één van de oprichters van de wijnclub en hier al vijfentwintig jaar de 

drijvende kracht van. Ze is altijd  actief om het Gilde te blijven steunen/promoten met 

diverse werkzaamheden.  

Wat betreft de zwemgroep: mede dankzij o.a de inzet van Alie, is het vroeg zwem uur in 

Kardinge behouden en is hierdoor een zwemgroep/vriendengroep  ontstaan. Voor Alie 

kwam alles als een grote verrassing. Tot in de hal van het stadhuis had ze niets in de gaten. 

Toen ze daar haar  familie en vele vrienden zag kreeg ze door, dat er iets bijzonders stond te 

gebeuren.   

De ceremonie was stijlvol en de burgemeester sprak namens de Koning zijn grote 

waardering uit voor  in totaal 15 mensen die gelauwerd werden. 

In het stadhuis werd nog koffie gedronken met een Koninklijk taartje ☺. 

Voor haar familie, vrienden van de wijnclub en zwemclub, buren en andere vriendinnen was 

nog een nazit  in het wijnlokaal bij Alie thuis.  Daar hadden leden van de wijnclub het gezellig 

gemaakt de verwarming aangezet en  voor wijn, broodjes en kaas e.d.  gezorgd. De buren 

hadden heerlijke soep gemaakt. Al met al een zeer geslaagde dag met een volkomen 

verdient lintje voor Alie.  

 

Namens het bestuur: Brecht, Roel en Willy 


