Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2018
De vorige nieuwsbrief kwam eind mei 2018 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Krenten de basis van kwaliteit
Van 10 april tot 15 juni waren onze krentsters regelmatig
in onze kassen aan het krenten. Hun vakmanschap was
zichtbaar toen Leo Bravenboer op 25 juni de eerste
druiven kocht. Hij vond de kwaliteit voortreffelijk.
Vanaf 9 juli begon de verkoop aan bezoekers en de
zaterdagseverkoop.

Fotogeniek
Sonnehoeck is een snoepwinkel voor fotografen. Niet
alleen bezoekers maken veel foto’s maar ook worden er
trouwfoto’s gemaakt. Eind juni zijn er ook foto’s van
een fotomodel gemaakt.

Ook dit jaar vonden Arjan Roodenrijs en Ron de Jong
onze druiven bijzonder geschikt voor hun druiventaartjes
en druivenijs.
Alles over de Westlandse druif
Wat is de geschiedenis van Westlandse druif? Wat maakt
het zo bijzonder? En waarom moet je juist de pitjes
opeten? Bezoek Westland maakte een leuke film van 4
minuten. Bekijk het hier: https://www.bezoekwestland.nl/streekproducten-maand-proef-het-beste-uitde-kas

Nu ook fruit verwerken
Er staan ook flink wat verschillende fruitbomen op
Sonnehoeck. Vanaf eind juni is een groepje
vrijwilligsters begonnen met aalbessen en pruimen te
verwerken tot jam. De verkoop, gelijk met de druiven,
verliep vlot.

Belgische druiven
Op 29 augustus bezocht een groep vrijwilligers van
Sonnehoeck met partners en introducees de Belgische
druivenstreek Overijse. Ook in België is de druiventeelt
in kassen bijna geheel verdwenen. In de zeer oude
kassen hebben we nog een perfecte kwaliteit druiven
gezien.

Op 6 augustus heeft WOS-Tv opnamen gemaakt over
hoe wij het fruit verwerken.
Op de Bradelier in de Lier
Op 16 en 17 augustus presenteerden wij ons op dit
jaarlijkse evenement. We lieten de bezoekers met foto’s
en een praatje kennismaken met Sonnehoeck. Ze konden
ook raden hoeveel korrels er aan de opgehangen
druiventros zaten. Het waren er 103. De winnaar raadde
102.
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Open monumentendag
Op 8 september kwamen honderden mensen naar
Sonnehoeck om bij dit Rijksmonument vrij te kunnen
rondkijken. Naast druiven waren er schilderijen van
Tineke van der Knaap te zien. Een foto-expositie
over het verwarmen van kassen in de vorige eeuw riep
veel herinneringen aan vroeger op.

Leuk cadeautje
Via tevredenheidsacties onder klanten doneert Rabobank
Westland geld voor een goed doel. Dit najaar kreeg
Sonnehoeck de opbrengst. Op 17 oktober hebben twee
afgevaardigden van de bank een cheque van € 1025,00
overhandigd. Met het geld willen we het comfort voor
mensen die
wat moeilijk
ter been zijn
verbeteren
door b.v. een
bankje neer te
zetten op
plaatsen waar
we tijdens de
rondleiding wat langer stilstaan om uitleg te geven.

Nieuwe kleding
Tijdens de Open Monumentendag ontvingen de
rondleiders een nieuw overhemd met het Sonnehoeck
logo. De dames van de catering kregen een mooie blouse
met logo. Deze kleding werd uitgereikt door de sponsor
mevrouw Bouwmeester.

Nu ook eigen vruchtensap
Op 18 oktober werd groot deel van onze appels en peren
naar Mobipers in Zoelen gebracht. Hier werd het sap
eruit geperst zodat we nu een flinke voorraad
pakken met vruchtensap hebben. We gaan dit vooral
serveren aan onze bezoekers.
Bus-idee
Om nog meer landelijke bekendheid aan Sonnehoeck te
geven presenteerden we ons op 1 november met een
stand op BusIdee in
Hazerswoude.
Hier komen
busmaatschappijen
naar toe om
ideeën op te
doen voor
dagtochten.

Succes bij druivenkeuring
Op 29 september was de jaarlijkse druivenkeuring voor
hobbyisten en telers bij De Westlandse Druif in Monster.
Sonnehoeck kreeg voor zowel Alicante als Gros Maroc
eerste prijs. Ook behaalde Sonnehoeck het hoogste
aantal punten van alle inzendingen.

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.
Laatste kasje druiven voor de prinses
Op 6 oktober bezocht druivenprinses Marieke RackeWubben onze druivenkwekerij. Voor Peter en Geo van
Leeuwen was dit een mooie gelegenheid om haar het
laatste kasje druiven van dit seizoen mee te geven.

Reactie of vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief
Per email naar info@sonnehoeck.nl
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

Historische Informatiemarkt
Op 13 oktober werd in het gemeentehuis van Westland
in Naaldwijk de jaarlijkse Historische Informatiemarkt
gehouden. Ook Sonnehoeck was hier aanwezig en we
lieten bezoekers raden wat het gewicht van een grote tros
druiven was. Het gewicht was 998 gram en werd het best
benaderd door de winnaarmet 999 gram.
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