Nieuws uit Vilsteren
Nieuwsbrief van en over Vilsteren
Samenwerking van Landgoed Vilsteren, Herberg De Klomp en Plaatselijk Belang Vilsteren
Verschijnt ca. vier keer per jaar.
Nr. 2, Mei 2013
Er gebeurt veel in Vilsteren en er gaat veel gebeuren. Van al deze ontwikkelingen brengen we u graag op de
hoogte en we willen u er graag bij betrekken. De nieuwsbrief is zowel bedoeld voor de inwoners van Vilsteren en
omgeving als ook voor iedereen die belangstelling heeft voor wat er in Vilsteren gebeurt.
Om het eenvoudig te houden en de kosten te beperken worden de nieuwsbrieven alleen digitaal verzonden.
Als u belangstelling hebt kunt u uw emailadres doorgeven aan: info@landgoedvilsteren.nl
Wilt u reageren dan kan dat op: info@landgoedvilsteren.nl, info@herbergdeklomp.nl of richardbloo@hetnet.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@landgoedvilsteren.nl

We zijn weer enige maanden verder en er is het een en ander in beweging gezet. De vele gesprekken
en contacten die er geweest zijn beginnen hun vruchten af te werpen. Ook zijn er weer diverse
activiteiten gepland.

Landgoed Vilsteren
Winkeltje met streekproducten
In de molen maken we een eerste begin met de verkoop van streekproducten. Op de
zaterdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 in de maanden juli, augustus en september, als de molen
draait, is de winkel open.
Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te helpen in de winkel kan zich bij het landgoed
opgeven.
Toekomst landbouw op het landgoed
De landbouw heeft in Vilsteren te maken met een kleinschalig landschap met hoge natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dit gaat niet altijd even goed samen met de tendens
tot schaalvergroting in de landbouw. Voor het landgoed is dit reden om samen met de pachters te
kijken naar de toekomst van de landbouw op het landgoed. Zo hebben de pachters onlangs de
mogelijkheid gehad om een keukentafelgesprek met een deskundige van Stimuland te hebben om ze
te ondersteunen bij het formuleren van een toekomstvisie op het bedrijf. Alle pachters hebben
hiervan gebruik gemaakt.
Merk Landgoed Vilsteren
Het projectvoorstel voor de ontwikkeling van het merk Landgoed Vilsteren heeft een positief advies
gekregen van het Platform Boeren voor het Vechtdal en vervolgens van het Breed Bestuurlijk
Overleg Ruimte voor de Vecht.
We hopen op korte termijn te kunnen starten met dit project.
Het is de bedoeling dat zowel de boeren als ook de burgers in Vilsteren die belangstelling hebben om
actief te worden met het produceren van een streekproduct mee kunnen doen.
Website
De huidige website van het landgoed heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar is inmiddels wel
verouderd. Er waren al plannen de website te vernieuwen, maar door een technisch probleem is dit
naar voren gehaald. Het technische probleem houdt in dat de programmatuur van de website
dusdanig verouderd is dat we hem op dit moment niet meer kunnen aanpassen/actualiseren.
De planning is om voor de zomer de nieuwe website gereed te hebben. Het makkelijker aan- en
afmelden voor deze nieuwsbrief gaat meegenomen in de website.
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Bijen
De afgelopen weken hebben we op diverse plekken op het landgoed bijenmengsels uitgestrooid om
de bijen en andere insecten weer een betere leefomgeving te geven. Dit hebben we gedaan op
wildakkers en in bospercelen waar net geoogst is.
Landgoedcentrum Vilsteren
Ook deze zomer is het landgoedcentrum in Erve Borrink mede dankzij de vrijwilligsters weer
regelmatig open voor het publiek. De openingstijden zijn als volgt:
 Juni en september: elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
 Juli en augustus: elke zaterdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
In het landgoedcentrum kunt u o.a. te weten komen welke wandelingen u over het landgoed kunt
maken en vindt u een landgoedwinkel met streekproducten, ansichtkaarten, boeken e.d.. Ook zijn
koffie en thee reeds warm.
Wim Otte pad geopend
Op 4 januari jl. heeft het pad naar de molen de naam “Wim Otte pad” gekregen, als herinnering aan
Wim Otte die zoveel gedaan heeft voor het maalvaardig houden van de molen. In aanwezigheid van
de hele familie Otte en veel van de bij de molen betrokken vrijwilligers werd het bord onthuld.
Landgoedhekken
Het landgoed hoopt subsidie te krijgen om op een aantal markante plekken landgoed hekken te
plaatsen, zoals bijvoorbeeld het hek naar de Tip.
Landgoedconcerten
Eind 2011 is heeft het landgoed een concertcommissie in het leven geroepen. Er zijn door deze
enthousiaste commissie bestaande uit Fleur van de Kasteele, Marjo Montforts en Annemiek van
Voorst tot Voorst inmiddels 12 concerten in de kerk georganiseerd en 2 huiskamerconcerten in het
landgoedcentrum. De concerten worden aangekondigd via de website van het landgoed en via de
digitale nieuwsbrief.
Voor het seizoen 2013-2014 zijn al wel de data, maar nog niet de koren/muzikanten bekend. De data
zijn:
- In de kerk: 13 oktober 2013, 10 november 2013, 8 december 2013, 9 februari 2014, 9 maart 2014
en waarschijnlijk 6 april 2014.
- In het landgoedcentrum: 29 september 2013 en 26 januari 2014
Nachtvlinderestafette
Landgoed Vilsteren doet dit jaar mee met de zogenaamde nachtvlinderestafette op Natuurkampeerterreinen. In de zomermaanden is er een estafette van nachtvlinderactiviteiten langs 38
natuurkampeerterreinen. Kampeerders en niet-kampeerders, jong en oud, iedereen is van harte
welkom om eens kennis te maken met de mysterieuze wereld van de nachtvlinder. Op
zaterdagavond 6 juli (de avond van Dagje Mooi Vilsteren) komt bioloog Kees Boele naar Vilsteren.
Om 20.30 uur begint hij met een lezing in het landgoedcentrum. Na zonsondergang gaat iedereen
vervolgens nachtvlinders ‘in het wild’ bekijken bij de nachtvlinderlamp.
Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden.
De Nachtvlinderestafette is een initiatief van Stichting Natuurkampeerterreinen (waar Vilsteren bij is
aangesloten) en de Vlinderstichting en wordt uitgevoerd door Natuurpresentaties. Kijk voor meer
informatie en locaties op www.natuurkampeerterreinen.nl/nachtvlinders.
Spoorwegovergangen
Het landgoed heeft regelmatig overleg met NS/Prorail over de spoorwegovergangen op het
landgoed. In totaal zijn dat er 5, namelijk:
1. Bij de Nieuwedijk (verharde weg met spoorbomen),
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2. Van de Plasse naar het erf van Bloo aan de Oude Hammerweg (zandpad, met alleen
Andreaskruisen),
3. In de Vilsterse Allee (verharde weg met spoorbomen),
4. In de Borrinkdijk (zandweg met spoorbomen) en
5. In de Rekveldsteeg (zandpad, met alleen Andreaskruisen).
Het recht op deze spoorwegovergangen is al ontstaan bij de verkoop door het landgoed van de grond
voor de spoorlijn aan het begin van de 20e eeuw.
NS/Prorail wil het liefst af van de overgangen 2 en 5. Dit i.v.m. de veiligheid en de kosten deze te
verbeteren. Voor het landgoed is behoud van de overgangen van belang voor eigen gebruik (bv.
houttransporten), wandelroutes, pachters e.d.. Wel is het landgoed bereid mee te werken aan
maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Zo zijn er op dit moment gesprekken gaande om bij de
overgang in de Rekveldsteeg hekken te plaatsen. De details moeten nog worden ingevuld.
Workshops creatieve beleving Landgoed Vilsteren
Deze zomer worden er twee workshops creatieve beleving georganiseerd. De workshops worden
gegeven door Elisa van den Berg, een beeldend kunstenaar/docent. De workshops zijn:
Natuurbeleving vanuit de kleur, woensdag 10 juli van 13.30 tot 16.30 uur.
Dit is een boeiende workshop natuurbeleving door te schilderen vanuit de kleur. Na een uitleg over
de werking van de kleurencirkel wordt een korte wandeling gemaakt waarbij alle zintuigen worden
gebruikt. Daarna gaan de mensen in het landgoedcentrum aan de slag met hun eigen impressie en
verf & penseel. Het is een speelse, ontspannen en inspirerende middag, geheel begeleid door Elisa
van den Berg. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen of schilderen om mee te kunnen doen.
Natuurkunst, zaterdag 24 augustus van 13.30 tot 16.30 uur.
De natuur is geheel compleet, toch kun je toevoegen. Na een uitleg aan de hand van lesmateriaal
zoeken de deelnemers in de omgeving een plek waar men samen een thema bepaalt. Men kan
bijvoorbeeld een doorkijkje, een boom of een stukje landschap kiezen. Hier kan met natuurlijke
materialen iets worden toegevoegd, waardoor de toeschouwer attent wordt gemaakt.
Het is boeiend dit proces met het fototoestel vast te leggen, want de uitkomst is vaak zeer
verrassend.
Beide workshops kosten € 25,- p.p., inclusief lesmaterialen. De aanmelding gaat via de e-mail, u krijgt
per ommegaande een bevestiging (elisavandenberg@home.nl). U kunt ook bellen met 0528-370760.
Plaats van samenkomst is het landgoedcentrum.
Dagje Mooi Vilsteren op zaterdag 6 juli
Bij de molen zullen enkele kraampjes komen met streekproducten. Bakker Ben zal aanwezig zijn met
zijn mobiele hout gestookte oven en een eerste Vilsters broodje zal gelanceerd worden.
Tevens is de tuin bij het grote huis open voor bezoek, vrije toegang.

Herberg de Klomp
Het voorjaar heeft zijn intreden gedaan en het terras seizoen is weer geopend. Iedereen heeft er lang
op moeten wachten maar gelukkig kan iedereen weer genieten van alles wat Nederland, en Vilsteren
in het bijzonder, te bieden heeft. De bomen zijn weer groen en vol bloesem. Een heerlijke tijd van het
jaar om er op uit te trekken. Het voorjaar gaat altijd samen met de oogst van de asperge. Ook dit jaar
serveren wij weer asperges van Ernie van der Kolk. Bert Halman, onze chef-kok, heeft weer mooie
gerechten weten samen te stellen van deze bijzondere groente. Kom genieten van deze heerlijke
gerechten. Of geniet van een heerlijk koud biertje op ons terras, bijvoorbeeld een Weizen van
Mommeriete uit Gramsbergen.
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Ook is onze vernieuwde website online gegaan. De site is nu nog overzichtelijker. De afgelopen
weken zijn we druk bezig geweest met de vernieuwing van onze website. De menu-indeling is
veranderd en u kunt vanaf nu gemakkelijk via onze eigen website restaurant reserveringen maken.
De complete kleurstelling is aangepast aan onze huisstijl en er zijn veel foto’s vernieuwd en
bijgevoegd. Kijk snel op www.herbergdeklomp.nl.
Sinds mei bieden wij ook in samenwerking met andere restaurants in de omgeving een culinaire
fietstocht aan. Voor € 38,50 geniet u van 5 gangen bij 5 verschillende gelegenheden. Wellicht is het
voor u ook leuk om het Vechtdal op deze manier te ontdekken. Kijk voor meer informatie op
www.happenentrappen.nl.
Wij hopen u allen weer te mogen verwelkomen bij Herberg de Klomp deze zomer.

Plaatselijk Belang
Het zal u niet verwonderen dat Plaatselijk Belang Vilsteren al druk is met de voorbereidingen van
Dagje Mooi Vilsteren van 6 juli 2013. Het wordt het 20e Dagje Mooi Vilsteren en dat feit was voor het
bestuur van PB Vilsteren aanleiding de deelnemende verenigingen uit Vilsteren aan te sporen met
een bijzondere attractie voor de dag te komen. Daarnaast zijn wij bezig een aantrekkelijke
“publiekstrekker” te contracteren, echter enerzijds onze “zorgplicht” jegens de bezoekers en
anderzijds de ingewikkelde Regelgeving in Nederland, maakt het er niet makkelijker op om iets
spectaculairs aan te bieden.
Daarnaast is PB Vilsteren in de weer met het van de grond krijgen van een stuurgroep voor een
belangrijke activiteit in Vilsteren voor de toekomst te weten: Duurzaam Vilsteren. Duurzaam daarbij
in een ruime betekenis van het woord. Duurzaam op het gebied van energie besparing, maar ook bij
een verbouwing. Bestaan er subsidie regelingen en zo ja, hoe daarmee om te gaan.
Tot slot: de plannen voor de aanpak van de N 348 komen in beeld! PB Vilsteren is gesprekspartner in
het overleg met de Provincie en de Gemeente Ommen.

Activiteitenagenda voor de komende periode
 Zondag 30 juni Op de pedalen rond Vilsteren
Aan de hand van een routebeschrijving kunt u een mooie fietstocht door en rond Vilsteren
maken. Het startpunt is naast de kerk in Vilsteren en het eindpunt is het landgoedcentrum
Vilsteren (zie routekaartje bovenaan de activiteitenkalender). De prijs is 3 euro voor volwassenen
en 1,50 euro voor kinderen. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.00 uur. Inlichtingen bij
Gerard en Ineke Rietman (0529-458584).
 Zaterdag 6 juli Dagje mooi Vilsteren, zie elders in nieuwsbrief
 Zaterdag 6 juli Nachtvlinderestafette, zie elders in nieuwsbrief
 Woensdag 10 juli Workshop natuurbeleving, zie elders in nieuwsbrief
 Zaterdag 24 augustus Workshop natuurbeleving, zie elders in nieuwsbrief
 Zondag 29 september concert in landgoedcentrum, details volgen later
 Zondag 13 oktober concert in kerk, details volgen later
 Zondag 20 oktober, Balkenbrijtocht, details volgen later
 Zondag 10 november concert in kerk, details volgen later
 Zondag 8 december concert in kerk, details volgen later
Meer info op de volgende websites:
Landgoed Vilsteren: www.landgoedvilsteren.nl
Herberg De Klomp: www.herbergdeklomp.nl
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