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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
info@plaatselijkbelangvilsteren.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@landgoedvilsteren.nl

Het Landgoed
Per 1 mei is het seizoen 2016 van start gegaan.
Na veel kou, wind, regen en hagel lijken we eindelijk de goede kant op te gaan. De Vilsterse
voorjaarswandeltocht, op de eerste zaterdag met echt mooi weer, trok veel wandelaars naar
Vilsteren.
Met plezier starten we het nieuwe seizoen, nieuwsgierig naar wat deze zomer ons gaat
brengen.
Het landgoedcentrum met de landgoedwinkel is weer regelmatig open.
Onze vrijwilligers staan klaar om u te ontvangen, uw vragen te beantwoorden en uitleg te
geven over de landgoedproducten die in de winkel te koop zijn. De openingstijden van het
seizoen 2016 zijn:
- Mei, juni en september op donderdag van 13.30 tot 16.30 en op zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur
- Juli en augustus op woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 en op zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur
Doordat de openingstijden vrijwel gelijk zijn aan die van de molen kunt u een bezoek aan
beide combineren.
De Kerk
De RK Willibrorduskerk is in het seizoen dagelijks geopend en toegankelijk voor even een
moment van rust.
Duurzame versterking landbouw op het landgoed
In februari hebben we de eerste fase van ons programma om de landbouw op het landgoed
duurzaam te versterken afgerond. Het merk Landgoed Vilsteren is in de markt gezet en is
goed ontvangen. Producenten op het landgoed krijgen de mogelijkheid om producten te
maken en te vermarkten onder het merk Landgoed Vilsteren. Daar zijn wel voorwaarden aan
verbonden over duurzaamheid, herkomst etc. Er wordt nu vlees van Lakenvelder koeien en

Vilsters lam, brood, pasta en meel van Vilsters spelt en Vilsterse honing geproduceerd waar
grote belangstelling voor is.
De volgende fase is ook weer van start gegaan. Het ontwikkelen van een gezonde bodem
staat dan centraal. We gaan dan o.a. kijken naar andere vormen van bemesten, betere
waterhuishouding en het vasthouden van water in de bodem. Al deze zaken leiden tot een
verbetering van de bodemvruchtbaarheid.
Molen
De molenaars van Vilsteren hebben ook een hele stap gemaakt en zijn begonnen met het
malen voor menselijke consumptie. Het eerste meel is geproduceerd en levert heerlijke
pannenkoeken! De molenaars gaan met enthousiasme door en binnenkort zult u het eerste
speltmeel en speltbrood van Vilsterse herkomst en gemalen op de Vilsterse molen kunnen
kopen.
Ook in de molen staan de molengidsen weer klaar om u alles te vertellen over de molen.
De molen is van 1 mei tot 1 oktober elke donderdag en zaterdag open van 13.30 tot 16.30.
Daarnaast is hij met dezelfde tijden ook open op zondag 15 mei, 12 juni, 10 & 24 juli, 14 & 28
augustus en 11 september. Doordat de openingstijden vrijwel gelijk zijn aan die van het
landgoedcentrum kunt u een bezoek aan beide combineren.
Houtoven
Bakker Ben bakt de heerlijkste broodjes in zijn Vilsterse houtoven o.a. van Vilsters spelt.
Deze manier van bakken en het gebruik van een bijzonder soort desem levert een prachtig
en gezond brood op. Bakker Ben komt 1 maal per maand met zijn houtoven naar het
landgoedcentrum om daar de broodjes te bakken. Op de website van het landgoed worden
de data nog vermeld.
Landgoedwinkel
In het landgoedcentrum is ook een winkeltje waar de producten van het landgoed en uit het
Vechtdal te koop zijn. Alle producten zijn heerlijk en eerlijk gemaakt, goed voor mens en
milieu.
Kastelendag 16 mei
In heel Overijssel doen 11 buitenplaatsen mee aan de Dag van het Kasteel. Ook Huis Hessum
en Huis Den Berg doen mee en kunt u bezoeken.
In Vilsteren kunt u dan in de tuin van het Huis Vilsteren genieten van een doorlopende high
tea. Kookkunstenares Elles Kiers maakt eetbare kunst, een sensatie voor het oog en de
smaakpapillen! De tuin is open van 11.00 tot 16.00. Voor meer informatie zie:
www.kastelen.nl
Open Tuin
De tuin van het Huis Vilsteren is dit seizoen vrij toegankelijk op
- Kastelendag 16 mei van 11.00 tot 16.00
- Groei en Bloei Open Tuin op
- vrijdag 17 juni van 13.00 tot 17.00 en
- zaterdag 18 juni van 10.00 tot 17.00
- Vilsteren Bruist zaterdag 2 juli van 10.00 tot 16.00

Herberg De Klomp
Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie wellicht al gezien hebben is er de laatste tijd veel gebeurd bij De Klomp en De
Nieuwe Ruif; Er is hard gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats, beide terrassen zijn
vernieuwd, het buitenaanzicht van De Nieuwe Ruif en De Klomp is meer in stijl van het
landgoed en natuurlijk is er een mooie tussenbouw geplaatst. De laatste dingen worden
gedaan en dan zijn wij weer helemaal klaar voor het toeristisch seizoen. Met het mooie
weer is het al lekker zitten op de terrassen. Ook café De Nieuwe Ruif is al bekend bij de
Vilsternaren, net als de hamburgers die we daar serveren.
Wisten jullie trouwens dat het ook mogelijk is om af te halen bij De Nieuwe Ruif. Freddie
heeft een speciale "afhaal menukaart", waar uiteraard de burgers op staan, maar ook een
kindermenu, friet, snacks, salades, verschillende dranken, etc. Er kan telefonisch besteld
worden, zodat we kunnen zorgen dat het netjes klaar staat als iemand het op komt halen.
Probeer het dus gerust eens uit!
Per 1 juni wordt er een anjerpunt geopend bij De Klomp. Dit anjerpunt gaat gasten
informeren over verschillende landgoederen in het Vechtdal en de afwisselende
landschapsstijlen die in het Vechtdal te vinden zijn. Het anjerpunt is 7 dagen per week
geopend en zal te bereiken zijn als men over het terras bij De Klomp via de hotelingang naar
binnen gaat. Ook een deel van de tuin staat in het teken van het anjerpunt.
Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen bij De Klomp en De Nieuwe
Ruif om het eindresultaat van de verbouwing te komen bekijken.
Vriendelijke groet,
Iris, Gert-Jan en Jasmijn van Lochem

Plaatselijk Belang Vilsteren
Plaatselijk Belang Vilsteren is een vereniging die de belangen behartigt van de gemeenschap
Vilsteren en omgeving en van haar leden.
De vereniging vierde op 12 maart jongstleden haar 40-jarig jubileum. In basisschool de St.
Willibrordusschool werd een ingekorte ALV gehouden (voor de uitkomst van de ALV en de
jongste ontwikkelingen zie onze website: www.plaatselijkbelangvilsteren.nl). Na het officiële
gedeelte werd op het 40-jarig bestaan getoost. De aanwezigen konden bijpraten en
herinneringen ophalen aan de hand van foto’s en artikelen van de afgelopen vier decennia
Plaatselijk Belang Vilsteren.
Eind 2015 heeft de Gemeente Ommen samen met het Plaatselijk Belang Vilsteren een
schouw afgenomen. Met name de wegen, bermen, het onderhoud daarvan en het
bladafvoer is in kaart gebracht. Helaas heeft de Gemeente te kennen gegeven de komende
jaren een versoberend beleid ten aanzien van het onderhoud toe te passen. Plaatselijk

Belang blijft hierover in gesprek met het Gemeentebestuur net zoals de verkeerssituatie in
en om Vilsteren.
Na overleg met Gemeente Ommen, de Rova, Landgoed Vilsteren en het Plaatselijk Belang is
afgezien het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer. De afvalinzameling blijft zoals
het nu is.
De provincie Overijssel heeft de argumentatie voor een bredere afmeting van de tunnel
onder de N348 tussen de Achterveldsweg en Dalmsholterdijk ter harte genomen waardoor
de veiligheid van alle verkeersdeelnemers beter gewaarborgd zal zijn.
In april heeft er een dorpsavond van de werkgroep Duurzaam Vilsteren plaats gevonden.
Op deze avond hebben diverse sprekers informatie gegeven over de projecten die opgestart
zijn naar aanleiding van de thema avonden en het visie document. (informatie hierover kun
u vinden op onze website onder het kopje Duurzaam Vilsteren).

Activiteitenagenda
De nieuwste en aanvullende informatie kunt u vinden op de websites:
Landgoed Vilsteren: www.landgoedvilsteren.nl
Herberg De Klomp: www.herbergdeklomp.nl
De nieuwe Ruif: www.denieuweruif.nl
Plaatselijk Belang: www.plaatselijkbelangvilsteren.nl
Landgoed Vilsteren, Herberg De Klomp, De Nieuwe Ruif, Plaatselijk Belang Vilsteren
Mei 2016

