Historische Druivenkwekerij te Kwintsheul

Nieuwsbrief najaar 2019
De vorige nieuwsbrief kwam begin juni 2019 uit, sinsdien is er weer veel gebeurd.
Het begint met de perziken
De fruitoogst begint op Sonnehoeck met de perziken. In
de muurkas staan vijf verschillende rassen die elkaar
opvolgen in tijdstip van rijping zodat we van eind juni
tot begin augustus kunnen oogsten.

Ook naar verre bestemmingen
In 1949 exporteerde Nederland 9 miljoen kg druiven.
Naar verre landen gingen ze ook per vliegtuig. Soms is
er ook nu nog export. Eind juli ging er een kistje druiven
van Sonnehoeck met het vliegtuig naar Canada en naar
Hongkong. Dit ging via BE Fresh Produce BV in De
Lier, een exportbedrijf wat handelt in aparte producten.

Druiven voor de burgemeester
Op 4 juli ontving Westlands burgemeester Bauke Arends
één van de eerste kistjes druiven van het seizoen uit
handen van Geo van Leeuwen. De burgemeester sprak
zijn verwondering en waardering uit dat dit unieke stukje
historie van het Westland in stand gehouden wordt.

Jam maken
Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar veel zacht
buitenfruit verwerkt tot jam. Dat zorgt voor extra
inkomsten die we goed kunnen gebruiken. Eind juli
begonnen we met de aalbessen, daarna kwamen de gele
en rode pruimen. We eindigden begin oktober met de
mispels.
Gemaakt van druiven

Verkoop van onze druiven
Naast de verkoop aan de groothandel is de verkoop aan
particulieren belangrijk. Vanaf begin juli tot begin
oktober worden druiven verkocht aan de bezoekers
tijdens rondleidingen en elke zaterdag van 11.00 en
16.00 vanuit de voortuin van Sonnehoeck.

Op 18 juli kwamen Arjan Roodenrijs van Meesterbakker
Roodenrijs en Ron de Jong van IJssalon Vanilla bij ons
de druiven proeven die ze gingen verwerken in hun
producten (druivenvlaaitjes en druivenijs). Zij zijn al
jarenlang vaste afnemers van onze druiven. Eerst liet
Arjan een paar vrijwilligers proeven hoe lekker zijn
druivenvlaaitjes zijn
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De herinnering blijft
De nieuwe huizen rond Sonnehoeck liggen aan straten
die herinneren aan het verleden en heden van onze
druivenkwekerij (De Ranken, De Druivenmuur, De
Druiventrap, De Wijngaard).Op de burendag van 13 juli
poseerden de bewoners van De Druiventrap op één van
onze krenttrappen.

Open Monumentendag
De Open Monumentendag op 14 september was mede
door het prachtige weer bijzonder geslaagd.
De opening door
pastoor Steenvoorden
deed denken aan een
nieuwe druivenpastor
in het Westland.
Martin Groen toonde
veel van zijn
schilderijen en
Marcel de Man liet de
fijne kneepjes van het
iconen schilderen
zien.
De fotopresentatie
over “plezier met druiven” riep veel herinneringen op.
Het rondkijken in de kas met rijpe druiven was ook nu
weer een aparte belevenis.

Hard fruit
Op Sonnehoeck hebben we ook flink wat appel en
perenbomen. De vogels pikken graag in de bijna rijpe
vruchten en het valt niet mee om ze te verjagen. Dit jaar
hadden we en vrij goed effect met een kunstroofvogel
die aan een dunne mast was bevestigd en door de wind
steeds in beweging bleef.

Historische auto’s
Op 21 september fungeerde Sonnehoeck als stempelpost
voor een rondrit van oldtimer auto’s.
Door het fraaie weer waren er veel deelnemers en
verkochten we aan hen ook flink wat druiven en jam.
Historische informatiemarkt
Op 29 september stonden we met een tafel op de
Historische Informatiemarkt in het gemeentehuis in
Naaldwijk. Het dagthema was “Westlandse vrouwen in
het verleden ”. Wij lieten een fotopresentatie zien over
“vrouwen en druiven”

Bradelier
Traditiegetrouw stonden wij ook dit jaar weer op 22 en
23 augustus met een kraam op de Bradelier in de Lier.
Door middel van oude foto’s en films lieten we zien hoe
het er vroeger aan toe ging in de druiventeelt en dat
hiervan nog veel te zien is op Sonnehoeck. De druiven
en jam die we te koop aanboden vonden veel aftrek.
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Fruitsap
We hadden dit jaar een goede oogst van appels en peren
en we brachten ze evenals vorig jaar ook dit jaar naar
Mobipers in Zoelen voor het persen tot sap. We hebben
in onze koelcel nu weer een mooie voorraad pakken met
sap. Dit lekkere vruchtensap serveren we aan bezoekers.

Lau Gardien overleden
Op 2 november is Lau Gardien overleden. Hij was
vrijwilliger van het eerste uur en ook als bestuurslid in
de beginfase heeft hij zich een aantal jaren met veel
enthousiasme in gezet om
Sonnehoeck in stand te
houden. Een aantal jaar
geleden moest hij als
vrijwilliger bij Sonnehoeck
stoppen vanwege de
gezondheid van zijn vrouw.
Vanwege zijn betrokkenheid
kwam hij nog regelmatig
naar Sonnehoeck om van het
reilen en zeilen op de hoogte
te blijven, totdat zijn ziekte
het niet meer toe liet. Lau was een bijzonder enthousiast
en meelevend persoon.

Bus-idee
Omdat een bezoek aan Sonnehoeck goed past in een
programma van een dagje uit stonden wij eind oktober
evenals vorig jaar met een kraam op Bus-Idee in
Boskoop. Hier komen busmaatschappijen naar toe om
ideeën op te doen voor dagtochten. Daardoor hebben wij
dit jaar al meer bezoekers gehad die met een bustocht
kwamen.

Wat is dat mooi
Dat heeft de 89 jarige oud druiventeler Juul Visser van
de Gantellaan in Monster veel keren gezegd toen hij op
11 september in onze druivenkassen kwam kijken.
Hoewel zijn geheugen hem in de steek laat kon hij intens
genieten van de druiven en kwamen herinneringen weer
naar boven. Teun Toebes van maakte er een film van
welke te zien is op https://youtu.be/xLYq-cM5YRY

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.

Halloween
Vrijdagavond 1 november vierden de bewoners van de
straat De Ranken in de nieuwbouwwijk bij Sonnehoeck
Halloween voor de kinderen. Er werd verzameld en
afgesloten in de ontvangstruimte van Sonnehoeck. Deze
was volledig omgetoverd in Halloween sferen. Ook
diverse huizen waren passend versierd.

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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