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Hello Fresh Twickel! Als ik naar huis ga, ontdek ik naast mijn
auto zomaar een goedgevulde kist groenten en fruit uit de
moestuin. Een verrassing van de hoveniers: mooie sla, een
bonte verzameling tomaten, appels, komkommers en bietjes.
Van een tegenvallende fruit- en groentenoogst lijkt door de
droge zomer dus geen sprake.

Maar soms zijn we genoodzaakt in te grijpen. We besluiten
voor het eerst dat er uit de Twickelervaart gepompt moet
worden om het water in de kasteelgracht en de parkvijvers op
peil te houden. Het zekere voor het onzekere wordt genomen
om de houten fundamenten van het kasteel - die permanent
onder water moeten blijven staan - te beschermen.
De weersextremen maken 2018 voor onze boeren een
uitdagend jaar. Het is bijna niet meer voor te stellen,
maar tot halverwege maart heeft het gevroren. April en
mei waren zeer nat en vervolgens trad
extreme droogte in. Hierdoor blijven veel
melkveehouders met mest zitten. Mais
en graan verdrogen of worden vroegrijp.
Gelukkig mogen de boeren van minister
Schouten dit jaar langer mest uitrijden in
de hoop nog een goede snede gras binnen
te halen. Waarmee het rantsoen aangevuld
kan worden en de mestkelders kunnen
worden geleegd.

De tijdelijke waterleiding
voor de gracht trok de
aandacht van de media.

Het is ook de zomer van de grote verhuizing
van ons gezin van Doorwerth naar Delden.
Het was spannend om onze vertrouwde
omgeving achter te laten. Petje af voor de
verhuizers die bij ruim 35 graden ons hele
hebben en houden hebben verplaatst.
We betrekken tijdelijk een fijne woning
aan de Watertorenstraat. Van Zuidwest Veluwe naar Twente;
als het dan zo ver is, blijkt het toch een hele stap maar ik
verwacht dat we ons snel thuis voelen.
We sluiten de zomer af met de jaarlijkse moestuindag op
9 september. Daar kunt u mijn ‘Hello Fresh Twickel!’ zelf
ervaren. Voor jong en oud is er van alles te doen, proeven
en zien. Bloemen uit de pluktuin. Fruit, bier, koeienkaas
en Twents landvlees proeven. Ook presenteren we ons als
Professionele Organisatie Monumentenbehoud (POM). De
schilders en timmerlieden van Twickel laten hier zien wat zij
kunnen. De bosploeg staat er met ‘Malle Jan’. Als u nu denkt
wat is dat….kom vooral kijken!
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De afgelopen maanden heeft het nauwelijks geregend op
het landgoed. De tropische temperaturen en aanhoudende
droogte zijn ongekend en geven Twickel een herfstige aanblik.
Algehele verdorring en verdroging van tuin, park en bos is
helaas niet tegen te houden.

