
Gefeliciteerd! 
 

 

 

Beste <NAAM>, 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 

 

Naast je activiteiten in de vastgoedwereld, ben je ook nog adviseur 

bij een hoveniersbedrijf. ”Door goed te inventariseren welke tuinwensen en 

verwachtingen er zijn, kunnen we meedenken over de mogelijkheden en ideeën 

aandragen” lezen we op internet. Dat deed ons meteen denken aan het verhaal van de 

Kleine Schorre uit Dreischor. Deze Nederlandse wijnproducent is van spruitjesboerderij 

getransformeerd tot een gerenommeerde wijnhoeve. 

 

Eind jaren negentig was de agrarische sector in Zeeland één groot probleemgebied. De 

buurman van aardappel- en spruitjesboer Krijn-Jan van de Velde adviseerde hem dan 

maar een wijngaard te beginnen. Na enige verbazing en een halve fles jenever verder zei 

Krijn-Jan: "Kom maar met een plan". En zo geschiedde. Op 29 mei 2001 werd de eerste 

wijnstok op de voormalige spruitjesakker aangeplant. In samenwerking met het 

gerenommeerde Luxemburgse wijnbedrijf Cep d'Or zijn er nu al ruim 42.000 wijnstokken 

gepland en is de wijngaard uitgegroeid tot 10 ha en daarmee één van de grootste van 

Nederland. 

 

De Rivaner is een wijn gemaakt van de druivensoort Rivaner, een kruising 

tussen de rassen Riesling en Silvaner. Het resultaat is een wijn met een 

mooi bouquet en is verrassend door zijn fijne aromatische smaak en geurt 

naar fruit en bloemen. 

 

De Auxerrois is van oudsher een druivenspecialiteit van de Luxemburgse 

Moeselstreek. Het is een Pinot-variant die een frisse extractrijke wijn 

oplevert. Door het lage zuurgehalte is deze wijn goed te combineren met 

platvis en dus een aanrader voor bij gebakken tong. 

 

Beide wijnen worden door de KLM geschonken in de World Business Class op 

intercontinentale vluchten. Maar ook prima om in gezelschap thuis te drinken wat aan jou 

als mensen mens en levensgenieter zeker is toevertrouwd. 

 

Mocht je op je motor nog eens richting Zeeland gaan toeren, bezoek dan zeker deze 

bijzondere wijnhoeve in Dreischor. 

 

 

Proost en een hele gezellige 

verjaardag gewenst!  
 

 


