Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2016
De vorige nieuwsbrief kwam omstreeks half mei 2016 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Drukte op Sonnehoeck
Op 11 mei hadden de Westlandse PCOB afdelingen een
uitgaansdag. Vanaf De Wollebrand kwamen 130
personen per boot naar Sonnehoeck.Tijdens de
rondleiding werd zichtbaar genoten van de historische

Oogst van de eerste druiven
Op 23 juni werden de eerste zestien kistjes met druiven
traditiegetrouw geleverd aan Leo Bravenboer. Zowel de
kleur als de smaak waren ook dit jaar weer voortreffelijk.
Vanaf 30 juni begon de druivenverkoop aan bezoekers.
Doe meer met druiven
Op 14 juli kwamen de bakkers Arjan Roodenrijs en Erik
v.d. Sande en Ron de Jong van ijssalon Vanilla de

elementen van Sonnehoeck met als hoogtepunt een
kijkje in een druivenkas waar de druiven alweer
begonnen te kleuren.
Leuke ontdekking
Op de oude zolder van het woonhuis zag Geo van
Leeuwen tussen de hanenbalken een oud vervuild
schilderij hangen. Hij liet het door restaurateur Marcel
de Man schoonmaken, waarna er een fraai stilleven te
voorschijn
kwam.
Waarschijnlijk
is het schilderij
eind 1800
gemaakt, de
schilder is niet
bekend. Het
schilderij hangt
nu in de
woonkamer.

druiven proeven. Zij gingen ook dit jaar de druiven
gebruiken in hun producten. Bakkerij v.d. Sande in
Poeldijk maakt Sonnehoeck schelpjes. Meesterbakker
Roodenrijs heeft in zijn winkels Sonnehoecktaartjes
te koop. Bij ijssalon Vanilla in Wateringen is druivenijs
verkrijgbaar. Ron de Jong zorgde voor een verrassing
door zijn zelfgemaakte druivenijs ter plaatse aan te
bieden.
Onze druiven worden graag gekocht
Op 7 augustus stonden we met een kraam op de
streekmarkt in
Kwintsheul
waarbij
we informatie
gaven over
Sonnehoeck en
druiven
verkochten.
Hetzelfde deden
we op 11 en 12
augustus op de Bradelier in De Lier. Hier stonden we al

Kijkavond nieuwe woningen rond Sonnehoeck
Op 2 juni was er voor geïnteresseerden in een
nieuwbouwwoning in Park Sonnehoeck een kijkavond in
de ontvangstruimte van Sonnehoeck. Het
Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom en bouwbedrijf
van Mierlo hadden veel informatie beschikbaar voor de
vele gegadigden.
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voor het vierde jaar met een gezamenlijke kraam met
museum De Timmerwerf.

Mooie resultaten bij de druivenkeuring
Op 24 september was de jaarlijkse druivenkeuring voor
hobbyisten en telers bij
De Westlandse Druif in
Monster. Sonnehoeck
kreeg voor zowel
Alicante als Gros
Maroc de eerste prijs.
Ook behaalde
Sonnehoeck het
hoogste aantal punten
van alle inzendingen.

Grote veranderingen

Na de bouwvakantie gromden graafmachines vlak langs
Sonnehoeck om wegen en sloten aan te leggen voor de
nieuwe woonwijk Park Sonnehoeck. Om Sonnehoeck
bereikbaar te houden is een noodbrug aangelegd over de
sloot bij de watertoren.

Uitreiking jaarboek
Op 15 oktober werd op Sonnehoeck het eerste exemplaar
van het jaarboek 2016 van Genootschap Oud Westland
uitgereikt aan de beheerder van Sonnehoeck Geo van
Leeuwen.

Wielrenners doorkruisen Sonnehoeck
Op zaterdagmiddag 4 september reden de deelnemers
aan de West Coast Classic Retrotocht een stukje tussen
de
druivenkassen.
Ze werden
ook
getracteerd op
druiven van
de organisator
Roel de
Bakker.

In dit boek staat ook het artikel “Sonnehoeck een parel
aan de Hollewatering” waaraan o.a. ook
vrijwilliger Aad van der Voort heeft bijgedragen.

Open Monumentendag
Op 10 september was ook Sonnehoeck als
Rijksmonument vrij te bezichtigen. Door het fraaie weer
was het een gezellige drukte. Juliana Eijken exposeerde

Historische informatiemarkt
Ook dit jaar waren we weer op 8 okt. present met een
stand in de Hofboerderij in Wateringen.We lieten o.a.
oude foto’s over de ontwikkeling van de druivenkassen
in het Westland zien.
Allemaal historisch
Op 1 oktber kwam een groep bezoekers met een
historsche pakschuit vanuit Delft naar Sonnehoeck. Zij
vertrokken met een oude bus van het Haagsche
Busmuseum naar Delft.

in de woonkamer olieverfschilderijen. In de koepelkamer
was een expositie van iconen. In de schuur werd het
verleden, heden en de toekomst van en rondom
Sonnehoeck in beeld gebracht. Ook waren er kramen
met glaskunst en brocanterie. En natuurlijk kon men
druiven zien en kopen.
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Deze bus van bouwjaar 1960 heeft als lijnbus bij West
Nederland van 1969 tot 1981 2 miljoen km gereden.

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.

In memoriam Mart van Marrewijk
Op 14 oktober is Mart van Marrewijk vrijwilliger van
het eerste uur van Sonnehoeck overleden. Mart was een
bekwaam rondleider en verleende daarnaast vooral in de
winter hand en spandiensten. De laatse jaren zat Mart

Afmelden nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen
kunt u zich afmelden bij Leen Valstar, telf. 06
51190276 of per email info@sonnehoeck.nl
Informatie
Adres: Sonnehoeck: Hollewatering 26, 2295LW
Kwintsheul.
Internet: www.sonnehoeck.nl
Facebook: www.facebook.com/sonnehoeck
Secretariaat: Mevr. A. van Beest- van Leeuwen,
tel. 070-7370134.
Rabobankrekening NL51 RABO 0104940042
Aanvragen voor rondleiding en lezingen:
Jan van Geest, tel. 06-53318121
Gerrit de Bruijn, tel. 06-5537304

ook in het bestuur.
Met zijn gedichten wist Mart op bijzondere wijze de
natuur, Sonnehoeck en omgeving onder wooorden te
brengen. Wij gedenken hem in ere.
Meer bezoekers en ook een betere druivenverkoop
Vanwege het vrij koude voorjaar kwam het bezoek eerst
moeizaam en laat opgang. Na juli kwamen er meer
bezoekers waardoor het totaal aantal hoger uitkwam dan
vorig jaar. De vraag naar druiven nam flink toe en niet
alleen vanuit de groothandel. De verkoop aan bezoekers
en ook de zaterdagverkoop nam ten opzichte van vorig
jaar flink toe.
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