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Een seizoen die op alle fronten bijzonder is te noemen.
Met een zeer warme en zeer zonnige zomer, die te boek staat als één van de warmste sinds
1901, is de druivenoogst goed gelukt! Het resultaat van al het werk van krenten tot het knippen
van de druiven mag er zijn. Mooie en heerlijke druiven. Zelfs minister president Mark Rutte kan er
over meepraten. Hij heeft het eerste kistje druiven in ontvangst genomen.
De beelden van eerste coronapandemie die huishield in Nederland waren voor een ieder
ingrijpend. Voor Sonnehoeck is dit vooral van invloed geweest op het ontvangen van mensen. De
regels van het RIVM zijn gevolgd. Dit betekent dat afstand is gehouden tijdens het werk op de
tuin. En dat in kleine groepen de rondleidingen zijn verzorgd.
De altijd gezellige Open Monumentendag is niet doorgegaan zoals we gewend zijn. Het mooie
weer nodigde wel uit om langs te komen om druiven te kopen. Sonnehoeck heeft dit seizoen,
naast de verkoop van druiven, vruchtensap en jam, twee nieuwe producten: postzegels en
druivenboompjes. Een geslaagde aanvulling van het assortiment.
Sonnehoeck is erg verguld met de schenking van de sierlijke ‘makelaar’ uit 1898 die op een van
de druivenserres is geplaatst. Ten slotte is de oude boogbrug vervangen voor een nieuwe
fietsbrug bij het oude Jaagpad langs Sonnehoeck.
Om het coronavirus in te dammen heeft ook Sonnehoeck te maken met het opvolgen van alle
maatregelen om het virus terug te dringen. Ondanks dat we minder grote gezelschappen hebben
mogen ontvangen, kijken we terug op een goed seizoen. Met dank aan de enorme inzet van de
vrijwilligers is een mooi en succesvol seizoen neergezet. Hartelijk dank aan een ieder!
In deze Nieuwsbrief maken wij gebruik van de berichten die op facebook geplaatst zijn.

U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via onze website www.sonnehoeck.nl.
Door jaarlijks € 25,= over te maken benadrukt u de betrokkenheid met Sonnehoeck.
Uw bijdrage wordt besteed aan restauratie. IBAN NL51 RABO 0104940042
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