Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief voorjaar 2019
De vorige nieuwsbrief kwam eind november 2018 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Jam van mispels
De mispelboom in onze boomgaard draagt jaarlijks veel
vruchten. De vrijwilligsters van de vruchtenverwerking
hebben eind november van deze vruchten ook jam
gemaakt. Zij hebben verschillende recepten
uitgeprobeerd.

De meester en de leerling
Op 7 februari begon Geo van Leeuwen met het snoeien
van de perziken in de muurkas.Toen de negentigjarige
buurman Kees van Wingerden even kwam kijken kon hij
Geo toch nog wat fijne kneepjes van het snoeien van
perziken bijbrengen

Evenementenbeurs
Op 31 januari stonden wij samen met vijf andere
partners van Bezoek Westland op de
evenementenbeurs in Ahoy Rotterdam. We stonden in de
gezamenlijke stand ‘Groepsuitjes Westland’

Krenttijd
Op 4 april zijn onze krentsters weer begonnen met
krenten in de vroegste verwarmde kas. Daarna gaan ze
verder in de vijf lichtverwarmde kassen. Ze eindigen dan
begin juni in de koude kas.

Nieuwe stoelen
Op 30 maart hebben we in een bijeenkomst van de
vrijwilligers de nieuwe houten stoelen in gebruik
genomen als vervanging van de wat slappe plastic
stoelen. Deze aanschaf was mogelijk door een gift van
Rabobank Westland.

Bloeiende bomen en planten
Op Sonnehoeck zijn niet alleen de kassen met druiven
het bekijken waard maar er zijn ook bijzondere bomen
en planten te zien. Zo stond half april de wilde kers in de
voortuin in volle bloei en begin mei de meidoorn.
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Trouwerij
Op 15 april werd in de ontvangstruimte van Sonnehoeck
het huwelijk voltrokken tussen Alex en Marjolein
Martienus. Zij hadden naar eigen smaak deze ruimte
ingericht.

De druiven beginnen te kleuren
Half mei begonnen in de vroegste kas de druiven te
kleuren. Dat betekent dat begin juli de eerste oogst kan
beginnen.

.
Nu ook Fairtrade
Op 27 mei heeft wethouder Karin Zwinkels op
Sonnehoeck Fairtradecertificaten uitgereikt aan
een aantal organisaties en bedrijven. Ook Sonnehoeck
gaat Fairtrade producten zoals koffie en thee serveren.
Ceciel en Gerrit de Bruijn namen het certificaat voor
Sonnehoeck in ontvangst.

Lintjesregen
In Westland zijn op 26 april Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt. Onze vrijwilliger Krijn
Buitelaar werd benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij ging na zijn pensionering o.a. vele
jaren naar diverse ontwikkelingslanden om zijn
kennis over de groenteteelt te delen. Sinds 2008 is hij
vrijwilliger op Sonnehoeck.

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.

Toenemend aantal rondleidingen
Op 10 april hadden we de eerste bezoekers, een groep
van 50 personen. Het is nu drukker dan vorig jaar

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
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