Nieuws uit Vilsteren
Nieuwsbrief van en over Vilsteren
Samenwerking van Landgoed Vilsteren, Herberg De Klomp en Plaatselijk Belang Vilsteren

Het Landgoed
Het zomerseizoen is weer van start gegaan, het landgoedcentrum is meerdere middagen open, en
ook de molen is vaker open voor bezoekers. Dit is allemaal mogelijk door de grote inzet van onze
vrijwilligers.
Er is enige tijd verstreken sinds de laatste nieuwsbrief, maar de ontwikkelingen op het landgoed zijn
gewoon doorgegaan.
Producten van het landgoed
Het ontwikkelen van hoogwaardige producten afkomstig van het landgoed en die extra inkomsten
genereren voor de ondernemers vraagt tijd, inspanning en durf om aan iets nieuws te beginnen.
Een eerste groep ondernemers heeft de stap gezet om een nieuwe richting uit te proberen.
Lakenveldervlees en lamsvlees
Op de Mars lopen de Lakenvelder runderen van Bennie Hulsman samen met de schapen van Martijn
Hulsman. Zij begrazen de kruidenrijke graslanden langs de Vecht. Hun voeding bestaat uit de grassen
en kruiden die ze daar vinden, en verder niets. Het vee krijgt geen antibiotica en geen krachtvoer, en
op de graslanden worden geen kunstmest of chemische middelen gebruikt. ’s Winters krijgen ze hooi
van dezelfde graslanden. De beweiding gebeurt volgens de methode Pure Graze en levert vlees van
hoge kwaliteit en zo schoon als het maar kan.
Na een rustig leven op de Mars gaat het vee naar slachterij Kouwen in Lemele, een paar kilometer
verderop. Het vlees wordt dus lokaal geproduceerd en verwerkt.
Het vlees van de Lakenvelders is via de website van het landgoed Vilsteren te bestellen in pakketten
van 10 kilo voor een bedrag van 100 euro. Het lamsvlees kan op dezelfde wijze besteld worden. De
pakketten lamsvlees zijn 5 kilo en kosten 62,50 euro per pakket.
Via de mail krijgt u een bericht wanneer het pakket kan worden opgehaald. Het ophaalpunt is de
landgoedwinkel in het landgoedcentrum in Vilsteren.
Spelt
Eddie Schwieters verbouwt spelt, quinoa en nog enkele andere bijzondere graansoorten op zijn
akkers op het landgoed. Hij verwerkt het spelt, op zijn eigen bedrijf, zelf tot meel. Dat wordt
vervolgens gebruikt door bakkers uit de omgeving voor brood en pasta. Voor het spelt worden oude
rassen gebruikt waarin de oude kwaliteiten en de hoge voedingswaarden nog aanwezig zijn. Er wordt
in principe zonder chemische middelen gewerkt, alleen als het echt niet anders kan wordt er op zeer
bescheiden schaal gebruik van gemaakt. Dit wordt er dan altijd bij vermeld.
Brood
U kunt nu ook brood krijgen uit de houtgestookte oven van bakker Ben. Hij maakt de heerlijkste
broden van oude spelt- en tarwerassen. Stoere broden, gemaakt met oerdesem ( geen zuurdesem)
en een lange rijstijd. Op zijn website is te zien wat hij maakt, dit brood is via zijn website te bestellen
en kan dan opgehaald worden in de landgoedwinkel op de donderdag- of zaterdagmiddag.
www.houtovenproducten.nl is de website van bakker Ben. Op dit moment bakt hij alleen op
bestelling.

Molen
De molenaars van Vilsteren maken zich klaar om in de molen te gaan malen voor menselijke
consumptie. Voordat het echt van start kan gaan moet nog een van de roedes vervangen worden.
Landgoedwinkel
In het landgoedcentrum is een bescheiden winkel ingericht, waar streekproducten te krijgen zijn en
waar de bestelde producten kunnen worden opgehaald.
Verder is er allerlei informatie te vinden over het landgoed.
Het landgoedcentrum is in mei, juni en september geopend op elke donderdag- en zaterdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur. In juli en augustus komt daar de woensdagmiddag (ook van13.30 tot 16.30
uur).
Nevengeul
Bij de stuw van Vilsteren is begonnen met het aanleggen van een zogenaamde nevengeul. Het
betreft een groot project van waterschap Groot Salland. Het uiteindelijke doel van de geul is het
beiden van meer ruimte voor de rivier bij extreem hoge waterstanden. Daarnaast is er bij het
ontwerp natuurlijk volop aandacht geweest voor landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke
waarden ter plekke.
Het is zeker de moeite waard een keer te gaan kijken bij de werkzaamheden. Meer informatie over
het project is te vinden op http://www.wgs.nl/ruimte-water/programma-ruimte-0/aanlegnevengeul/

Herberg De Klomp
Activiteiten op weg naar 5 jarig bestaan.
2015; onderweg naar ons 5-jarig bestaan. De afgelopen jaren hebben Iris en Gert-Jan hard gewerkt
om de naam De Klomp weer op de kaart te zetten. Ook in 2015 staan er verschillende speciale
avonden op de agenda om onze gasten te verwennen.
De volgende avonden staan in een bepaald thema:
- Biologische streekproeverij
Vrijdag 4 september 2015
Proeverijbuffet met veelal biologische producten uit het Vechtdal
- Artez muziekavond
Vrijdag 9 oktober 2015
Culinaire avond ondersteund door artiesten van het ArtEZ conservatorium uit Zwolle
- Wildbuffet
Zondag 1, 15 & 29 november
4-gangen proeverijbuffet waarbij wild de hoofdrol speelt
- Kerstdiner
24, 25 & 26 december 2015
Culinair kerstdiner
Wij hopen weer een hoop gasten te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Iris en Gert-Jan
www.herbergdeklomp.nl

Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang Vilsteren is een vereniging die de belangen behartigt van de gemeenschap
Vilsteren en omgeving en van haar leden.
Voor recente ontwikkelingen en de uitkomst van de onlangs gehouden ALV zie onze website.
(www.plaatselijkbelangvilsteren.nl)
Dagje mooi Vilsteren
Tot voor kort organiseerde het bestuur van Plaatselijk Belang samen met de vele verenigingen in ons
dorp het jaarlijks terug kerende Dagje Mooi Vilsteren. Altijd op de 1e zaterdag van juli. Recent is
opgericht de Stichting Vilsteren Bruist, die net als vorig jaar voor 2015 de organisatie van dit
evenement op zich neemt. En het belooft weer een feestelijk dag te worden! Het bestuur van de
nieuwe Stichting heeft besloten de naam van Dagje Mooi Vilsteren te wijzigen in Vilsteren Bruist. Uw
komst naar en aanwezigheid in Vilsteren op 4 juli a.s. wordt op prijs gesteld!
Visie document Duurzaam Vilsteren
In de achterliggende maanden is door de werkgroep Duurzaam Vilsteren hard gewerkt aan de tot
stand koming van een Visie document over de toekomst van Vilsteren voor haar bewoners. Over
diverse onderwerpen is op een tweetal avonden uitgebreid met een groot aantal inwoners van
Vilsteren en directe omgeving onder begeleiding van Stimuland uit Vilsteren gesproken. Dit heeft
geleid tot het samenstellen van een aantal sub-werkgroepen die de onderwerpen nader uitdiept.
Het genoemde Visie document zal op korte termijn aan alle betrokkenen worden aangeboden.
Verkeerssituatie.
Nu de gewijzigde verkeersplannen in de stad Ommen zo goed als gereed zijn, is de verwachting dat
het (ongewenste) sluipverkeer door Vilsteren zal toenemen. Met het Gemeentebestuur van Ommen
wordt overleg gevoerd hoe we de mogelijke overlast kunnen voorkomen c.q verminderen.

Activiteitenagenda
Het meest actuele overzicht van activiteiten in Vilsteren is te vinden op
http://www.landgoedvilsteren.nl/agenda.html
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