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S askia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.

Iedere vrijdag en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Lindengracht 6, 3633 AT VREELAND tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskiab.nl

Gewoon pech

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers . ! 43,-

Het Dorpshuis
VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS-  EN GEVELREINIGING

W illem Dolman

Adm. de Ruyterla an 172 •  1215 N E H ilversum •  Tel. 06 295 529 64

Lezers schrijven
Tuinfeest Ruiterstraat levert 
ruim 800 euro op voor Kika
17 juli hebben wij een tuinfeest gehou-
den om o.a. de 30e verjaardag van Bianca
te vieren. Daar Bianca “wit” betekend
was de dresscode wit en daar werd goed
gehoor aangegeven. I.p.v. cadeautjes e.d.
hebben wij onze vrienden gevraagd een
bijdrage te leveren aan Kika. Dit heeft
821,06 euro opgeleverd welke is overge-
maakt naar Giro 8118 tnv Stichting kin-
deren kankervrij (Kika).

Zoals afgesproken  met onze directe
woonomgeving ging het volume om half
1 naar beneden.
Mochten we onverhoopt toch overlast
veroorzaakt hebben, dan bij deze onze
excuses.

Vriendelijke groeten,
Bart en Bianca
Ruiterstraat 1

Esther Smid heeft samen met haar doch-
ters Luna en Swaan een informatief kinder-
boek geschreven over borstkanker. Esther
schreef de tekst en Swaan las alles nauw-
keurig door of het wel begrijpelijke taal was
voor kinderen. Luna maakte de prachtige
houtskooltekeningen onder toeziend oog
van vader Sander, docent tekenen op
Broklede. Het boek ‘Gewoon Pech’ rolde
vrijdag 20 augustus jl. van de pers. Esther:
‘We hebben er met elkaar een klein jaar aan
gewerkt. Toen ik in 2008 de diagnose borst-
kanker kreeg, hadden de kinderen allerlei
vragen waar ik zelf ook geen antwoord op
had.’ Inmiddels zijn Esther, Sander, Luna
en Swaan ervaringsdeskundigen. Wat ze
van die moeilijke periode hebben geleerd
willen ze nu graag met andere kinderen de-
len. Duizenden moeders krijgen jaarlijks te
horen dat ze borstkanker hebben. Voor
deze moeders én hun kinderen is er nu
‘Gewoon Pech’, met veel tips hoe je je door
zo’n moeilijke periode heen kunt slaan.
Swaan: ‘Als ik de tekst doorlas moest ik
soms weer huilen.’ Haar tweelingzusje
Luna knikt instemmend: ‘Dat had ik ook
met het laatste hoofdstuk’. Deze reacties
zeggen genoeg. Als een moeder kanker
krijgt heeft dat een grote impact op het hele
gezin. Luna en Swaan zien wel één voordeel
in wat hen is overkomen. ‘We beseffen nu
maar al te goed hoeveel we van onze moe-
der houden’, zeggen de tweelingzusjes. 
Esther deed voor haar boek uitgebreid re-
search. Bovendien interviewde ze tien kin-

deren, die borstkanker van dichtbij mee-
maakten. Van hen zijn ontroerende citaten
opgenomen in het boek. De medische infor-
matie werd op juistheid gecontroleerd
door Sylvia Luykx-de Bakker, oncoloog-in-
ternist in het Tergooiziekenhuis in
Hilversum. Luykx-deBakker vindt het ‘Een
mooi en meeslepend boek, open en invoel-
baar. Ik kan me voorstellen dat gezinnen
die worden getroffen door borstkanker er
veel kennis, steun en goede ideeën uitha-
len.’ ‘Gewoon Pech; als je moeder borstkan-
ker heeft (8+)’, geeft informatie, troost en
hoop. Het boek – 14,90 euro -  is in Vreeland
te koop bij Tierlantijn. Verder kan het straks
in elke boekhandel worden besteld. Online
is het te koop bij bol.com, maar ook op de
sites ninoboeken.nl en swpbook.com.

C.L.

Voetbalderby Loenen-Vreeland
op 29 augustus a.s. 

om 16.00 uur op veld 4
van de voetbalclub S.V. De Vecht


