Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2017
De vorige nieuwsbrief kwam omstreeks half november 2016 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Voorstelling van kerstfiguren
Op 17 en 26 december was in de ontvangstruimte van
Sonnehoeck een voorstelling van kerstfiguren te

Zuinig met energie
Op 23 januari is in de eerste druivenkas de verwarming
aangezet. Langs het glas was plastic folie gespannen om
energie te besparen. Op 15 februari waren de bomen
alweer flink uitgelopen (foto). Een paar weken later ging
het plastic er weer uit anders zou het gewas door de hoge
luchtvochtigheid te kwetsbaar worden.

bezichtigen gemaakt door Marcel de Man. Het thema
was “Naastenliefde”. Het eerste deel van de voorstelling
was het aloude verhaal van de geboorte van Christus en
het tweede deel het verhaal over de arme achtergebleven
mensen in o.a. Aleppo in Syrië die niet kunnen vluchten
vanwege geldgebrek. Er was een flinke belangstelling.

Vroeg begin bezoekersseizoen
Normaal beginnen we met het ontvangen van bezoekers
rond 1 april. Dit jaar was dit echter al op 18 maart. Deze
vroege opening was in verband met een wandeltocht van
Stichting Eva Demaya waarbij de wandelaars ook
Sonnehoeck aandeden.

10 jaar Stichting Sonnehoeck

Op 7 december was het 10 jaar geleden dat de Stichting
Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck werd
opgericht. De Stichting heeft een bestuur die zorgt voor
de instandhouding van Sonnehoeck en daarvoor ook
fondsen verwerft. Sonnehoeck is eigendom van de
Stichting.
De eerste paal is geslagen
Op 30 januari werd begonnen met het heien van palen
voor de bouw van de eerste woningen op Park
Sonnehoeck. Het heien gebeurde op korte afstand van
onze 200 jaar oude fruitmuur. Gelukkig viel het trillen
mee en is er geen zichtbare schade opgetreden.

Aan de wandeltocht deden bijna 400 wandelaars mee.
Veel van deze wandelaars liepen ook door Sonnehoeck
voor een koffiestop in onze ontvangstruimte waar het
steeds een gezellige drukte was. De boomgaard kon
worden bezichtigd en in de druivenkassen waren de
eerste uitlopende ranken al te zien.
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Dat is wel even wennen
Zover was men op 30 maart al gevorderd met de bouw
van huizen op Park Sonnehoeck. Het is best wel even
wennen als je de nieuwbouw hoog boven de oude
fruitmuur ziet uitsteken. Er is toegezegd dat er
voldoende bomen komen zodat het uitzicht wat
vriendelijker wordt.

De eerste cheque is binnen
Op 19 april overhandigde Piet van der Valk (r) van
Fonds Westland aan Geo van Leeuwen een cheque van

€ 10.000 voor de restauratie van een druivenkas. Deze
112 jaar oude geheel ijzeren kas is nodig aan een
opknapbeurt toe. We hopen op meer bijdragen zodat de
restauratie in het najaar kan beginnen.
Bijeenkomst over woningen De Ranken 2e fase
Op 5 april was er in onze ontvangstruimte weer een
bijeenkomst voor geïnteresseerden in een nieuw woning
op park Sonnehoeck. Het betrof nu het bouwproject De
Ranken 2e fase. Er kwamen heel wat belangstellenden
op af die zich lieten inlichten door de aanwezige
deskundigen. Voor ons was dit een mooie gelegenheid
Sonnehoeck meer bekendheid te geven.

Nieuwe aanlegsteigers
Begin april heeft de gemeente Westland de drie oude
aanlegsteigers aan de voorkant van het huis vervangen
door nieuwe, ook zijn er twee zware meerpalen
geplaatst. Veel bezoekers komen per rondvaartboot,

BinnensteBuiten
Voor het KRO-NCRV programma BinnensteBuiten zijn
er op 10 april opnamen gemaakt op Sonnehoeck. Het
programma zal gaan over het werk op Sonnehoeck zoals
het vroeger ook werd gedaan. Er is veel aandacht besteed
aan het krenten. De krensters zijn hierover
geïntervieuwd. Geo en Peter van Leeuwen hebben de

soms ook met rolstoel of rollator en dan is veilig kunnen
op- en afstappen nodig.
Kennismaking met onze nieuwe buren
Op zaterdag 20 mei jl. was de Dag van de bouw 2017.
Van Mierlo had het nieuwbouw huizenproject de Ranken
naast Sonnehoeck
opengesteld. Circa
350 bezoekers
kwamen een kijkje
nemen. Deze
“nieuwe buren”
konden ook op
Sonnehoeck een
rondleiding krijgen
waarvan ruim 100
personen gebruik
maakten.

kneepjes van het uitbreken en aanbinden van de scheuten
laten zien. Er zijn ook opnamen gemaakt van het
woonhuis met de schuur, de moerbeibomen en andere
fruitbomen. De uitzending is in de loop van september.
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Bloemenpracht
Niet alleen in de kassen, maar ook erbuiten weet
Sonnehoeck bezoekers te verrassen. Eind april werd de
theekoepel door de wilde kers in de bloemen gezet.

Het krenten is weer gebeurd
In de vroegste stookkas werd begin april begonnen met
het krenten van de druiven. Daarna volgden nog zeven
kassen met begin juni als laatste de koude kas met het
ras Gros Maroc. Door het wat koude voorjaar met nu en
dan een aantal warme dagen verliep het krenten
onregelmatig, maar onze vier vaste krentsters hadden
begin juni de klus toch weer geklaard. Geo van Leeuwen
moest wel eens helpen met de hoog hangende trossen.

Begin mei versierde de meidoorn de entree van
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.
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

Nieuwe toegang
Voor de ontsluiting van de de nieuwe woonwijk is er
naast onze kas die fungeert als ontvangstruimte een inrit
gemaakt. Over de sloot langs het Groene Pad is een
brede betonnen brug gelegd. Langs de kas komen een
aantal parkeerplaatsen. Bezoekers die met een touringcar
komen kunnen nu direct voor de deur van de
ontvangstruimte uitstappen. Bezoekers die met de auto,
fiets of boot komen moeten nog gebruik maken van de
ingang aan de voorkant van het woonhuis.

Informatie
Adres: Sonnehoeck: Hollewatering 26, 2295LW
Kwintsheul.
Internet: www.sonnehoeck.nl
Facebook: www.facebook.com/sonnehoeck
Rabobankrekening NL51 RABO 0104940042
Aanvragen voor rondleiding en lezingen:
Jan van Geest, tel. 06-53318121
Gerrit de Bruijn, tel. 06-55373046
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