Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2016
De vorige nieuwsbrief kwam uit in november 2015, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Park Sonnehoeck
Het braakliggende land naast Sonnehoeck is bestemd
voor woningbouw. Het bouwgebied kreeg de naam De
Gouwe maar wordt nu op ons voorstel Park Sonnehoeck
genoemd. De eerste fase van het woongebied heet De
Ranken, er worden door van Mierlo 43 woningen

Voorjaar in de kassen
Op Sonnehoeck staan verwarmde en koude kassen zodat
de werkzaamheden en de oogst kan worden gespreid.
Alhoewel het een zachte winter was werd er in januari in
de verwarmde kassen plasticfolie langs het glas
aangebracht om
bij het opstoken
in februari de kou
buiten te houden.
Al gauw gingen
de scheuten weer
uitlopen als
voorbode van het
nieuwe
druivenseizoen.

gebouwd. De aanvankelijk geplande hoogbouw pal tegen
Sonnehoeck gaat, na o.a. ons dringende protest, niet
door. In de toelichting op het plan staat dat Sonnehoeck
een prominente plaats in deze eerste woonbuurt krijgt.
Meer informatie op www.parksonnehoeck.nl

Bezoekseizoen is begonnen
Op zaterdag 2 april ging Sonnehoeck weer open voor
bezoekers en op 13 april werden de eerste twee groepen
rondgeleid. Ook voor terugkerende bezoekers blijft
Sonnehoeck aantrekkelijk. De sfeer en de rust op dit
oude druivenbedrijf roept vaak reacties op van
bezoekers. Bij ouderen komen herinneringen aan vroeger
naar boven en dat levert bijzondere verhalen op. Vooral
het krenten is daarbij een geliefd onderwerp.

Kerst op Sonnehoeck
Kunstschilder Marcel de Man heeft in 2013 in onze
ontvangstruimte een mooie wandschildering gemaakt. In
deze ruimte heeft hij in december een kerstgroep

Trouwerij op Sonnehoeck
Op 8 april vond er voor de tweede keer een
huwelijksvoltrekking plaats op Sonnehoeck. Dit keer
waren het Nouska de Bruijn en Simcha Lekkerkerker uit
Scheveningen
die elkaar het
jawoord gaven.
De vader van de
bruid fungeerde
ook als
ambtenaar van
de Burgerlijke
stand. De
ontvangstruimte
was door het bruidspaar en vrienden sfeervol
aangekleed. Fotografe Jazzy Hartog maakte dit
bijzondere plaatje van het bruidspaar.

opgesteld onder de titel “Kerst in hedendaagse tijd”. Dit
werd uitgebeeld in groepen met in totaal 35 figuren, die
hij zelf heeft gemaakt. Deze kerstgroep bracht macht,
hebzucht en jaloezie tot uitdrukking. De kerstgroep was
op 19 en 26 december te bezichtigen waarvan velen
gebruik maakten.

1

Beleef Kwintsheul beleef Sonnhoeck
In de Westlandse dorpskern Kwintsheul valt voor
bezoekers genoeg te beleven. Een groep ondernemers
heeft daarom “Beleef Kwintsheul” opgericht. Op hun
website zijn de verschillende mogelijkheden

Bezoek Westland
Er is een nieuw platform voor toerisme in Westland
opgericht waarbij bedrijven, organisaties e.d zich kunnen
aansluiten. Ook Sonnehoeck heeft zich hierbij
aangesloten en wordt ook uitgebreid vermeld op hun
website www.bezoek-westland.nl die 11 mei in de lucht
ging.
Drukte op Sonnehoeck
Op 11 mei hadden de Westlandse PCOB afdelingen een
uitgaansdag. Vanaf De Wollebrand kwamen 130
personen met boten van rondvaartbedrijf v.d. Bos naar

tot ontspanning in beeld gebracht. Sonnehoeck ligt ook
in Kwintsheul en wordt dan ook duidelijk vermeld op
hun website www.beleefkwintsheul.nl
Weer een ridder op Sonnehoeck
In maart 2015 kreeg Hans van den Broek een lintje
opgespeld. Dit jaar was Leen Valstar de gelukkige. Op
26 april ontving hij met 27 anderen uit Westland een
koninklijke
onderscheiding. Leen
kreeg de onderscheiding
ridder in de Orde van
Oranje Nassau opgespeld.
Dit was voor zijn
jarenlange inzet van
bestuurlijk werk o.a.voor
het Rode Kruis en het
Historisch Genootschap
OudWestland. Leen is ook
al een aantal jaren rondleider op Sonnehoeck.

Sonnehoeck. Daar wachtte hen eerst de koffie in de
ontvangstruimte. Tijdens de rondleiding werd zichtbaar
genoten van de historische elementen van Sonnehoeck
met als hoogtepunt een kijkje in een druivenkas waar de
druiven alweer beginnen te kleuren.
Nu ook op facebook
Vanaf begin april is Sonnehoeck ook op facbook te
volgen www.facebook.com/sonnehoeck
Vrienden van Sonnehoeck
U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via
onze website www.sonnehoeck.nl of aan het secretariaat.
Door jaarlijks 25 euro te betalen benadrukt u de
betrokkenheid met Sonnehoek. Dit geld wordt besteed
aan restauratie.

Bezoekers komen met een historische pakschuit
Op 14 mei kwam vanuit Delft de historische pakschuit

Afmelden nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen
kunt u zich afmelden bij Mevr. A. van Beest- van
Leeuwen 070 7370134 of per email info@sonnehoeck.nl
Informatie
Adres: Sonnehoeck: Hollewatering 26, 2295LW
Kwintsheul. Internet: www.sonnehoeck.nl
Secretariaat: Mevr. A. van Beest- van Leeuwen,
tel. 070-7370134. of e-mail info@sonnehoeck.nl
Rabobankrekening NL51 RABO 0104940042
Aanvragen voor rondleiding en lezingen:
Jan van Geest, tel. 06-53318121
Gerrit de Bruijn, tel. 06-5537304

“Nooit Gedacht” naar Sonnehoeck varen met aan boord
een groep bezoekers.
Na de rondleiding ging de terugtocht naar Delft met één
van de historische bussen van het Haags Busmuseum.
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