Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2017
De vorige nieuwsbrief kwam eind mei 2017 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Eerste oogst vanaf 26 juni
Er was direct een goede vraag naar druiven want
groothandelaar Leo Bravenboer kwam regelmatig
druiven ophalen. Op 15 juli begonnen we met de
verkoop van druiven vanuit de voortuin.
Het eerste kistje druiven ging dit jaar op 27 juni naar de
Burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke.
De druiven
werden
overhandigd
tijdens een
bijeenkomst
in de
trouwzaal
van het
Oude
Raadhuis in
Den Haag onder het motto ‘beter een goede buur dan een
verre vriend’.

Nu ook perziken
Op Sonnehoeck werden vroeger ook perziken geteeld.
Twee jaar geleden zijn er weer perziken geplant in de
nieuwe muurkas zodat we dit jaar al konden oogsten.
Er staan vijf verschillende rassen. Dit is de wilde perzik,
die is niet zo mooi maar wel erg lekker.

Op de Bradelier in de Lier
Op uitnodiging van museum De Timmerwerf in de Lier
hadden we ook dit jaar weer een gezamenlijke kraam om
ons te
presenteren
op dit
jaarlijkse
evenement.
Op 10 en
11 augustus
hebben we
de
bezoekers
met foto’s
en een praatje laten kennismaken met Sonnehoeck. Er
werden ook veel druiven verkocht.

Mooie publicaties over Sonnehoeck
Hortinex is een website met veel artikelen over de
tuinbouw. Half augustus heeft redacteur
Mario Bentvelsen een reportage over Sonnehoeck
gemaakt, klik om het artikel te lezen op:
https://hortinext.nl/wij-zijn-geen-museum-wij-zijn-eenlevend-monument/
Begin augustes bracht publiciste Sanne Bakker een
bezoek aan Sonnehoeck om een reportage te maken voor

Veelzijdigheid van onze druiven
Op 20 juli kwam Arjan Roodenrijs van Meesterbakker
Roodenrijs en Ron de Jong van ijssalon Vanilla de
druiven van Sonnehoeck proeven. Zij gingen ook dit jaar
deze druiven van het ras Frankenthaler gebruiken voor
hun producten. Roodenrijs had in zijn winkels
Sonnehoecktaartjes te koop. Bij ijssalon Vanilla in
Wateringen was druivenijs verkrijgbaar.

een landelijk dagblad. Ze was onder de indruk van wat
ze zag en heeft dat beschreven op haar weblog
www.ensannereist.nl onder Nederland - Monumemnten.
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de buitenlanders zich uitleven in het maken van mooie
plaatjes zodat de druiven en Sonnehoeck ook over de
grens in beeld kwamen.

TV-prgramma Binnenstebuiten
Op 10 april zijn er voor dit programma opnamen
gemaakt op Sonnehoeck. Op 8 september kwam in de
uitzending van het TV-programma Binnenstebuiten,
Sonnehoeck uitgebreid in beeld. Om het gedeelte over
Sonnehoeck nog eens te bekijken klik dan op:
https://binnenstebuiten.kroncrv.nl/fragmenten/druivenkwekerij-sonnehoeck

Mooie resultaten bij de druivenkeuring
Op 23 september was de jaarlijkse druivenkeuring voor
hobbyisten en telers bij De Westlandse Druif in Monster.
Sonnehoeck
kreeg voor
Gros Maroc de
eerste prijs en
werd vijfde bij
de inzendingen
van Alicante.

Meer landelijke bekendheid
Op de website van de ANWB zijn nu onder "Het Land
van ANWB" diverse bezienswaardigheden in het
Westland vermeld waaronder ook Sonnehoeck, zie:
www.anwb.nl/landvananwb/druivenkwekerijsonnehoeck

Geslaagde Open Monumentendag
Op 9 en 10 september was de landelijke Open
Monumentendag. Als rijksmonument was Sonnehoeck
op 9 september vrij te bezichtigen. Naast het vrij
rondlopen en rondkijken kon men ook exposities van
ikonen, schilderijen en een fotopresentatie van boeren,
burgers en buitenlui bekijken. Het was weer een
gezellige drukte waarbij er opvallend veel bezoekers
waren die naar aanleiding van de bovenstaande TVuitzending een kijkje kwamen nemen.

Druivenprinses op bezoek
Op 7 oktober kwam druivenprinses Joye van der Meer
naar Sonnehoeck om het certificaat van de boven
genoemde druivenkeuring te overhandigen.
Voor Peter
en Geo van
Leeuwen
was dit een
mooie
gelegenheid
om haar het
laatste kasje
druiven van
dit seizoen mee te geven.

Restauratie oudste druivenkas
Op 15 september werd begonnen met de aanpak van
deze 112 jaar oude kas. Eerst werden de druivenbomen
tot een meter boven de grond afgezaagd. Na het
verwijderen van de ruiten en de roeden vond een

Nieuwe buren
Op 10 oktober was er in onze ontvangstruimte een
informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor
koopwoningen rond Sonnehoeck in wijk De Ranken
fase 3. Met deze bijeenkomsten konden nieuwe
bewoners ook gelijk kennismaken met Sonnehoeck.

grondige restauratie plaats. Toen alles weer goed in de
menie zat hebben de glaszetters de ruiten weer in de
stopverf gelegd. Half november was de kas weer
glasdicht.
Bloggers kwamen langs
Op 16 en 17 september was er in Westland een Food &
travel blogreis met Internatioale Instagrammers
georganiseerd door het NBTC. Op Sonnehoeck konden
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Bus-Idee een goed idee
Om ons meer landelijke bekend te maken stonden we dit
jaar op 2 november voor het eerst met een stand op BusIdee in Hazerswoude. Op deze informatiemarkt met 200
stands komen touringcarbedrijven ideeën opdoen voor
dagreizen. We hebben goede kontakten kunnen leggen
en staan nu ook met een pagina op hun website.
www.bus-idee.nl/infopaginaKwintsheulSonnehoeck.htm

Verloop van het druivenseizoen
Het afgelopen druivenseizoen is goed verlopen. Door het
koude voorjaar verliep het krenten rustig maar wel werd
de oogst verlaat. De productie is dit jaar goed geweest.
De kwaliteit van de druiven was heel goed waardoor de
afzet
gemakkelijk
ging en we
soms
druiven
tekort
hadden. De
vraag naar
druiven nam
toe en niet
alleen
vanuit de
groothandel,
maar ook de verkoop aan bezoekers en passanten. Ten
opzichte van vorig jaar nam het aantal rondleidingen wat
af, maar het totaal aantal bezoekers nam wat toe.
Veranderingen in het bestuur
Er zijn een paar verandering in de bestuurssamenstelling van de Stichting Historische Druivenkwekerij
Sonnehoeck. In september werd de vacature van
penningmeester door Marijke Lagerwerf ingevuld. In
november nam Jos van der Knaap de voorzittershamer
over van Aad Vanbergenhenegouwen die overigens wel
als vrijwilliger aanblijft.

Promotie voor eigen streek
Op 28 oktober werd in de Hofboerderij in Wateringen de
jaarlijkse Historische informatiemarkt gehouden.
Historische organisaties uit Westland en MiddenDelfland gaven daar informatie over hun werkzaamheden. Ook wij hadden een tafel waarbij we door middel
van foto’s en een praatje bezoekers attent maakten op
onze Historische druivenkwekerij.

Vrienden van Sonnehoeck
U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via
onze website
www.sonnehoeck.nl
Door jaarlijks 25
euro te betalen
benadrukt u de
betrokkenheid met
Sonnehoek. Dit geld
wordt besteed aan
restauratie.

Toegangkelijkheid van Sonnehoeck
Voor de toegang naar de nieuwe woonwijk is aan het
Groenepad een brug over het water gelegd direct naast
onze ontvangstruimte. Hier is nu ook parkeergelegenheid.

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
Toch blijft de hoofdingang aan de voorzijde bij het
woonhuis. Er zijn vergevorderde plannen bij gemeente
Westland om op het perceel grasland tegenover het
woonhuis van Sonnehoeck parkeergelegenheid te maken.
Hier kunnen dan ook touringcars de passagiers laten
uitstappen en verderop parkeren. Er komt dan een
voetbrug over het water van de Hollewatering naar
Sonnehoeck.

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