Hollewatering 26 Kwintsheul

Tweede Nieuwsbrief 2021
Het einde van het druivenseizoen 2021 is inmiddels een feit. Tijd voor een
Nieuwsbrief voor jullie als direct betrokkenen van de Historische
Druivenkwekerij Sonnehoeck. Wij kijken terug op een seizoen waarin de
werkzaamheden door alle vrijwilligers in volle gang zijn voorgezet.
Het resultaat met de prachtige en heerlijke druiven mag er weer zijn. Chapeau!
Na de versoepelingen van de Corona maatregelen is het mooi dat alle
activiteiten weer zijn opgepakt. Van de zaterdagse druivenverkoop tot de Open
Monumentendag. Geweldig dat Sonnehoeck weer als vanouds gastvrij is en
Westland en de omgeving verbindt. Veel plezier met deze terugblik!

Mei krenttijd

De gekrente Frankenthalers zien er prachtig uit. De druiventrossen zijn
‘gedund’ en daarna gekrent. Bij het druivenkrenten is gekeken of er voldoende
ruimte is voor de overblijvende korrels. Dit is direct een prima moment om de
tros in model te brengen.

Sonnehoeck als leermeester: keurmeesters in opleiding

Sonnehoeck verwelkomt keurmeesters in opleiding van Maas Fruit Quality
Inspection. Vol interesse deden zij kennis op van de authentieke Westlandse
druiventeelt. De rol van gekwalificeerde keurmeesters is in de tuinbouw
belangrijk. Net als in vroeger jaren, toen de kweker zijn waar naar de veiling
bracht, beoordelen de keurmeesters de kwaliteit van fruit en groenten.
Sonnehoeck heeft in dat opzicht de keurmeesters in opleiding veel kennis en
inzicht te bieden voor het leerproces. De krentsters tonen hoe intensief het
krenten van de nu nog kleine druiventrossen is. Vakwerk zoals zij door het
krenten de trossen vormgeven.

Romeinse oudheid
De grondbewerking van de nieuwbouw tegenover Sonnehoeck is in volle gang.
Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. In de jaren ’70 werd bij tuinder Aad
van der Voort funderingsresten van een Romeinse villa en een ‘bronzen brief‘
gevonden, deze werd gegeven aan de ‘zoon van Amandus’ rond het jaar 167.

Afscheid
Mevrouw Miep de Vette is op 87 jarige leeftijd op 28
mei 2021 overleden. Zij was nauw verbonden met
Sonnehoeck en heeft tot op hoge leeftijd het vak van
krentster uitgeoefend. Bij de familie van Leeuwen heeft
zij jarenlang gekrent en dit op Sonnehoeck voortgezet.
tekst op de rouwkaart:
Verder van de wereld
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje

Historische Fruitmuur Poeldijkseweg

De historische
fruitmuur langs de
Poeldijkseweg
is met de originele
rode stenen weer
opgebouwd.

Historische schatten van de streek Sonnehoeck op de WOS

De Westlandse kassen zijn spreekwoordelijk. Waar liggen de wortels van de
kassen? Op Sonnehoeck is een prachtige film gemaakt. U kunt het filmpje
bekijken op de WOS. WOS.nl - Schatten van de Streek: Sonnehoeck | Schatten van de Streek

Druivenkistjes
In juni beginnen de Frankenthalers in de complexkas kleur te krijgen. De
druivenkistjes staan te wachten op de mooi bedauwde druiventrossen.

2 juli zijn de eerste druiven geoogst.

Perziken, peren, appels en aalbessen

Vrijwilligers bijeenkomst
Na lange tijd weer een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Vanwege de
voortdurende COVID-maatregelen wel noodzakelijkerwijs in een beperkte
kring. Goed om elkaar te weer zien en te spreken.

Op deze zomerborrel is afscheid genomen van twee vrijwilligers
van het eerste uur Krijn Buitelaar en Aad van der Voort. Beiden
zijn in het zonnetje gezet met een woord van dank voor hun
enorme inzet en betrokkenheid. Voor hun vele verdiensten voor
Sonnehoeck ontvangen zij een uniek glaskunstwerk.
De heer Van der Meer heeft een ‘Westlander’ uit 1929 met de
naam ‘De Uithof’ aan Sonnehoeck overgedragen. Na restauratie
zal de schuit bij Sonnehoeck liggen.
Lekkerste Westlandse druiven
Zaterdagverkoop uit de 3kapper. Druiven, jam,
vruchtensap, fruitboompjes
en postzegels. Een gezellige
dag waar velen de lékkerste
Westlandse druiven kopen
die op ambachtelijke wijze
worden gekweekt.

Terugblik op de Open Monumentendag
Het organiseren van de Open Monumentendag is spannend: je weet niet wie je
gaat ontvangen en je weet niet hoe de gasten Sonnehoeck vinden. De spanning
kan hoog oplopen, zeker als er een officieel tintje aan gegeven wordt. Het
thema “Fruitmuren van Sonnehoeck en omgeving” is een rake keuze. Op
initiatief van Geo van Leeuwen en het bestuur is er een gevelsteen ontworpen.
Steenhouwerij De Gedenkgroep uit Wateringen heeft het ontwerp uitgewerkt
en de gevelsteen geschonken aan Sonnehoeck. Sonnehoeck heeft de
gevelsteen aangeboden aan de gemeente Westland.

Geo van Leeuwen is blij met de mooie gedenksteen
Door de gemeente Westland is besloten om in de gerestaureerde fruitmuur
langs de Poeldijkseweg deze bijzondere gevelsteen in te metselen. Oudburgemeester Van den Bos heeft zich indertijd bijzonder ingezet om de
historische fruitmuur te behouden. Om deze reden bood mevrouw Van den
Bos de gevelsteen aan, die wethouder Leen Snijders wat graag in ontvangst
nam. Een druivenprinses verhoogde deze feestelijke openingshandeling.

Als ‘klap op de vuurpijl’ zongen Koos Sekreve en Jolentha Zaat, die samen het
Heulse duo Komfort and Joy vormen, een speciaal voor deze dag geschreven
lied “Zonnebron”. Als er vervolgens ruim 450 mensen Sonnehoeck bezoeken en
zichtbaar genieten, kan je spreken van een zeer geslaagde dag!

Gros Maroc

Half september uit de koude kas de Gros Maroc: een plaatje!

Rondleidingen
Op Sonnehoeck is vrijwel de
gehele geschiedenis van de
Westlandse druiventeelt
terug te vinden.
De vrijwilligers hebben dit
jaar weer enthousiast
rondleidingen verzorgd en de
kennis van de Westlandse
druiventeelt overgebracht.

Taal en school op Sonnehoeck
ROC Mondriaan biedt taalles aan
volwassenen aan met het programma
Taal+. Een groep cursisten, die de
Nederlandse taal niet of niet goed
beheersen, is hartelijk ontvangen op
Sonnehoeck. Zij bewonderden de
fruitkwekerswoning, de oude fruitmuren, de kniekas, muurkas, dubbele houten
druivenkas, moestuin, het ketelhuisje en natuurlijk de echte Westlandse
druiven. Deze taallessen in praktijk worden verrijkt met de cultuur historische
informatie over Westland.

Risico Inventarisatie
Sonnehoeck is al twee jaar in het bezit van een Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&I) en ontruimingsplan. Remco Valstar van IntraFocus heeft de
nieuwste update van de RI&E en een vluchtplattegrond overhandigd aan Geo
van Leeuwen.

Sonnehoeck kijkt terug op een mooi druivenseizoen.
U kunt zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck via de website
www.sonnehoeck.nl door jaarlijks € 25,- over te maken benadrukt u de
betrokkenheid met Sonnehoeck IBAN NL 51 RABO 0104940042
Uw bijdrage wordt besteed aan restauratie.
Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck
Hollewatering 26, 2295 LW Kwintsheul
Email info@sonnehoeck.nl
Facebook www.facebook.com/sonnehoeck
Inlichtingen voor rondleidingen
Jan van Geest 06 53318121
Gerrit de Bruin 0655373046
Redactie
Lia Leerdam

Zonnebron
Lang voor al die kassen, en arbeidsmigranten
Lang voor al die bloemen, groenten en planten
stonden hier in het Westland aan alle kanten
meters aan muren om fruit aan te telen
in de zon, uit koude wind, dat kan heel wat schelen
een muur die niet scheidde, maar samenbracht,
warmte bleef geven, tot diep in de nacht
en vruchten afwierp, om weer van te genieten
voor eigen eet, voor het volk en de elite
Je houdt me uit de wind,
zet me in het zonnetje
en van de warmte die ik vind
ben jij vaak het bronnetje
Jij steunt me elke dag.
Met jou ben ik sterker dan alleen.
Dus als ik vragen mag:
Ga, alsjeblieft, nergens heen
Ik heb je lief, zo lief
Mijn donkerroodbruin, in rechte rijen
‘k stam uit een tijd, een lang voorbije,
kassen, tuinbouw, glazen steden, ja, het begon met mij.
De warmte van de zonnestralen blijft in mijn stenen zich herhalen
maar koude winden, die houd ik tegen
en in die luwte groeit een plant,
een boom, uit een veel warmer land, gaat bloeien zonder angst.
Ik heb nooit meer zorgen, dag en nacht.
’k Voel me gesteund, ’k weet dat jij op me wacht.
Jij bewaart de warmte van de zon.
Van al mijn vruchten ben jij de bron.
Ik heb je lief, zo lief
Ik vul deze tuin met fruit, met vruchten,
samen met water uit wolkenluchten
en in vruchtbare grond, kerngezond, ja, wortel jij zo blij
Hier op deze kwekerij
staan abrikoos, perzik, peer naast mij
zo zoet, zo sappig, zo vol van smaken
Ja, hier op deze ‘Sonnehoeck’
hoef je toch echt niet lang op zoek naar de geschiedenis
Ik heb nooit meer zorgen, dag en nacht.
‘k Voel me gesteund, ‘k weet dat jij op me wacht.
Jij bewaart de warmte van de zon.
Van al mijn vruchten ben jij de bron.
Ik heb je lief, zo lief

Tekst: Westlandse streekdichter Dennis Koopman
Zang: Koos Sekreve en Jolentha Zaat

