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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
Het Landgoed
Het nieuwe seizoen gaat per 1 mei weer op gang komen, graag willen we u op de hoogte
brengen van enkele ontwikkelingen op het Landgoed.
Herstel van de Historische Buitenplaats Vilsteren
Deze winter is het Landgoed begonnen met het herstel van de Buitenhof, het park achter het
Huis Vilsteren. Er zijn diverse bomen gekapt en zichtassen open gemaakt. Het werk is nog
niet klaar, er wordt stapsgewijs en voorzichtig gewerkt. Interessant is dat er onder het
bladerdek en onzichtbaar voor het blote oog een fijnmazig wandelpadenpatroon nog vrijwel
intact te vinden is. We zijn er nog niet uit of en hoe we dit gaan herstellen.
Ontwikkelingen in de landbouw
Zoals bekend zal zijn is het Landgoed samen met de producenten op het Landgoed al enige
tijd bezig met het zoeken naar en ontwikkelen van mogelijkheden om de landbouw te
verduurzamen, en om producten te maken die regionaal afgezet kunnen worden. Vorig jaar
hebben we het merk Landgoed Vilsteren gelanceerd en zijn de eerste streekproducten onder
dat merk gemaakt. Er is nu lakenveldervlees, lamsvlees, meel en pasta van Vilsters spelt, en
Vilsterse honing te koop, te koop in de landgoedwinkel/centrum of te bestellen via website
van het Landgoed.
Het verduurzamen en verbeteren van de bedrijfsvoering, het verbeteren van de
bodemvruchtbaarheid, het binden van CO2, eventuele grondruil etc. is een proces waar
goed over nagedacht moet worden en waarbij stapsgewijs de verbeteringen vorm krijgen.
Het is ook duidelijk dat dit proces alleen door een goede onderlinge samenwerking tot de
juiste resultaten kan leiden. Door met elkaar te overleggen, samen op excursie te gaan en
samen ons te buigen over de mogelijkheden, ontwikkelen we begrip voor elkaars situatie.
Bakker Sarai
Bakker Ben is helaas vertrokken naar Portugal waar hij samen met Nathalie een nieuw en
avontuurlijk bestaan gaat opbouwen.
Sarai en haar man Petter hebben de bakkerij met de houtoven van bakker Ben
overgenomen. Sarai bakt de sterren van de hemel en maakt heerlijke broden en broodjes

van biologisch meel en met lange rijstijden, beter kun je het niet krijgen. De volgende stap is
nu om van het Vilsterse speltmeel een echt Vilsters broodje te maken.
Via hun website is het te bestellen en zaterdags op te halen in de landgoedwinkel.
www.bakkersmetvuur.com of via de website van het landgoed.
Openingstijden landgoedcentrum met landgoedwinkel
Ook dit jaar staan onze vrijwilligers weer klaar om u te ontvangen en uitleg te geven.
Zie website www.landgoedvilsteren.nl
Molen
Net hebben we van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het nadrukkelijke advies gekregen
om voorlopig niet te draaien. Bij de laatste restauratie van de wieken is er een
constructiefout gemaakt. Dit is gebleken bij andere molens die volgens dezelfde methode
zijn gerestaureerd. De RCE is nu hard aan het zoeken naar oplossingen.
Niettemin is de molen open voor bezoekers, het is juist extra interessant omdat je nu op
plekken kunt kijken waar je anders bij een draaiende molen niet komen kunt.
Ook hier staan de vrijwillig molenaars en gidsen klaar om u te ontvangen en uitleg te geven.
Ook is in de molen meel te koop van Vilsters spelt en gemalen op de molen net voordat hij
stil kwam te staan.
Vluchtelingenwerkgroep
Het Landgoed is samen met Vluchtelingenwerk Vechtdal een natuurwerkgroep met
vluchtelingen gestart. De gedachte is om statushouders samen met bewoners uit de
omgeving op het Landgoed werkzaamheden in de natuur te laten doen. Hoofddoel is om de
statushouders te helpen met de integratie, niet zozeer om heel veel werk in het groen te
doen. Statushouders willen namelijk heel graag contact met de lokale mensen maar daar is
weinig gelegenheid voor, daar wil het Landgoed graag aan meehelpen. Er is nog ruimte voor
mensen uit de omgeving. Het zou heel mooi zijn als ook Vilsternaren zouden meedoen aan
de werkgroep. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we een maal in de ca. drie weken op een
vrijdagmiddag werk verrichten ergens op het Landgoed.
Wie belangstelling heeft of info wil kan terecht bij Hugo Vernhout via
info@landgoedvilsteren.nl .
Kastelendag 5 juni
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Kastelendag op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni
van 11.00 tot 16.00. De tuin is dan open en er zal de hele dag een bijzondere act te zien zijn
en lekkere hapjes te genieten.
Andere huizen in de buurt die meedoen zijn Huis Den Berg en Kasteel Rechteren.
Open Tuin
Ook dit jaar is de tuin van het Huis Vilsteren weer vrij toegankelijk op een aantal dagen
Kastelendag Tweede Pinksterdag van 11.00 tot 16.00
Groei en Bloei Open Tuin op:
- vrijdag 16 juni van 13.00 tot 17.00
- zaterdag 17 juni van 10.00 tot 17.00
Vilsteren Bruist zaterdag 1 juli van 10.00 tot 16.00

Herberg De Klomp
De Klomp.
Herberg de Klomp is klaar voor het seizoen dat op het punt staat te beginnen. Binnenkort
worden de laatste bomen rondom de Klomp geplaatst en dan is de verbouwing officieel
afgerond; wat zijn we trots!
Ook dit jaar zijn er weer een aantal leuke speciale thema avonden die wij organiseren,
beginnend met het traditionele Aspergediner op Goede Vrijdag (14 april). Wij ontvangen u
graag tussen 18:00uur en 19:00uur op het terras van De Klomp voor een voorjaarsaperitief.
Daarna verwennen wij u met een 4-gangen diner met in de hoofdrol asperges. Kosten voor
deze avond bedragen € 49,50 p.p. (incl. aperitief, 4-gangen diner & koffie/thee met
friandises).
Op 30 april lanceren wij een nieuw concept, te weten pop up avonden. Gedurende deze
avonden serveren wij een diner op een unieke locatie ergens in het Vechtdal. De eerste
editie zal plaatsvinden ergens op Landgoed Vilsteren. Een mooie gedekte tafel staat klaar
voor de aanwezigen. Gezien het diner op een bijzondere locatie zal plaatsvinden zullen wij
maximaal 20 reserveringen aannemen. De locatie blijft nog even geheim. U wordt tussen
18:00uur en 18:30uur ontvangen bij De Klomp met een passend aperitief waarna wij
gezamenlijk naar de locatie zullen gaan. Kosten om deze avond bij te wonen zijn € 49,50 p.p.
(incl. aperitief, 3-gangen diner, huiswijnen en tafelwater).
Wij hopen u bij een van bovenstaande avonden te mogen verwelkomen.
De Nieuwe Ruif.
Na een geslaagd eerste jaar heeft De Nieuwe Ruif besloten, samen met de Salbam,
hoofdsponsor te worden van het eerste elftal van VV Vilsteren. Het nieuwe tenue ziet er
fantastisch uit en we wensen vv Vilsteren veel succes toe dit seizoen. En er zijn meer
ontwikkelingen. Samen met Jolevi en Landgoed Vilsteren wordt er een Dorps BBQ
georganiseerd op een bijzondere plek in het centrum van Vilsteren. Iedereen die zich
Vilsternaar voelt is welkom op zaterdag 10 juni 2017. Details volgen binnenkort middels
flyers.
Het café van De Nieuwe Ruif heeft als doelstelling de huiskamer te zijn van Vilsteren, de
ontmoetingsplek voor jong en oud. Vanaf 28 april kan iedereen die ingeschreven staat bij
een vereniging of commissie te Vilsteren en/of werkzaam is bij een bedrijf gevestigd in
Vilsteren gratis “vriend” worden van De Nieuwe Ruif. Hiervoor zijn pasjes in de maak die
jullie kunnen afhalen bij Freddie in het café. Met dit persoonsgebonden pasje kan iedere
Vilsternaar genieten van vaste lage tarieven voor bier/wijn/fris (€ 1,75). Ook zullen er zo nu
en dan speciale aanbiedingen gelden voor onze vrienden. Meld je dus snel bij Freddie!

Plaatselijk Belang Vilsteren
Plaatselijk Belang Vilsteren is een vereniging die de belangen behartigt van de gemeenschap
Vilsteren en omgeving en van haar leden. Ook de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren valt onder
Plaatselijk Belang.

Veiligheid.
Bij de drie toegangswegen in Vilsteren zijn buurtpreventieborden opgehangen. Met de
Whats app borden wordt zichtbaar dat Vilsteren een actieve buurtapp heeft waarop
buurtbewoners verdachte situaties met elkaar kunnen delen. Deze buurtapp staat ook in
verbinding met omliggende buurtschappen. Inmiddels telt de app 95 deelnemers. Landelijk
onderzoek geeft aan dat een dergelijke buurtapp de criminaliteit terugdringt.
Woonwensen en Woonavond 10 april 2017.
Vanaf onze oprichting als Plaatselijk Belang Vilsteren op 26 maart 1976, vragen we aandacht
voor woningbouw. Dat hebben we het afgelopen jaar ook intensief gedaan. De conclusie was
dat er nog te weinig concrete informatie en kennis beschikken is om tot goede
oplossingsrichtingen en keuzes te komen voor het wegtrekken van jongeren en meer zorg
gerelateerde woningbouw. Daarom organiseerde Plaatselijk Belang op 10 april a.s. de
Woonavond Vilsteren. In samenwerking met de werkgroep Wonen van Duurzaam Vilsteren,
de gemeente Ommen en de woningbouwcorporatie de Veste uit Ommen worden de
woonwensen in beeld gebracht. Met de resultaten van die avond wordt vervolgens een
woonplan opgesteld met oplossingsrichtingen voor de actuele ontwikkelingen op de
woningmarkt. Doelen uit het woonplan kunnen zijn het langer vasthouden van de jeugd in
het dorp en het faciliteren van ouderen met zorgmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is
Vilsteren vitaal en leefbaar te houden!
Vliegen boven het Vechtdal
Het vliegverkeer boven het Vechtdal heeft de afgelopen maanden veel belangstelling
gekregen. Vanaf voorjaar 2019 zullen er tussen 06:00 uur in de ochtend en 23:00 uur ’s
avonds iedere 5 tot 6 minuten een vakantiechartervliegtuig via de lijn Hellendoorn,
Nijverdal, Raalte, Lemelerberg-Dalfsen-Hessenpoort Zwolle-Kampen Lelystad gaan vliegen,
zo’n 45.000 vliegbewegingen per jaar om te starten. Deze vliegtuigen en de verwachte groei
daarin zal niet ongemerkt blijven en ook wij zullen dat in ons dorp en op het landgoed gaan
merken. Dat zal ook zeker ten koste gaan van het woongenot, de toeristisch-recreatieve
aantrekkelijkheid en de waarde van grond en gebouwen. Plaatselijk Belang Vilsteren werkt
daarom nauw samen met de andere PB's zoals Hoonhorst en Dorp Dalfsen om in gesprek te
komen met de verantwoordelijke politici en bestuurders. Het doel is om de vlieghoogte aan
te passen. Daarom teken de petitie op de website van PB Vilsteren.

Stuurgroep Duurzaam Vilsteren.
Eerst moet er gezaaid worden, dan pas kunnen we oogsten. Dat betreffen ook de
ontwikkelingen binnen de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren. Veel denk - en overleg werk heeft
plaatsgevonden de afgelopen maanden en nu kunnen we een kleine oogst binnenhalen.
Veur mekaar Vilsteren op facebook.
De werkgroep Zorg heeft enige mooie ontwikkelingen. Er is een Veur mekaar pagina op
facebook ontwikkeld waar vraag en aanbod elkaar treffen. Enige voorbeelden hiervan zijn de
oproep om vijverplanten en vissen over te nemen. De vijver met de vissen en vijverplanten
wordt dichtgegooid. En verder de oproep voor kindervoetbalschoenen. Maar ook, wie o wie
schuift aan bij de maaltijd in het eetcafé. Twee inwoners gaan voor een laag bedrag koken

voor een aantal mensen. Mooie ontwikkelingen die de inwoners van ons dorp bij elkaar
zullen brengen.
Vilsteren heeft weer een busverbinding: de buurtbus Vilsteren !!!
Verder is na maanden overleg binnen de werkgroep Buurtbus Vilsteren, de gemeenten
Ommen en Dalfsen, de provincie Overijssel en de vervoermaatschappij Syntus rijdt vanaf 3
april jl. de buurtbus Vilsteren, lijn 568. Vele jaren had ons dorp geen openbaar vervoer maar
nu, met de inzet van ca 40 vrijwillige chauffeurs, is ons dorp ook met openbaar vervoer
bereikbaar. Voorlopig alleen nog op doordeweekse dagen. Het dienstschema van de
buurtbus is te vinden op www.buurtbusvilsteren.nl . De werkgroep Voorzieningen, Diensten
en Reuring heeft dit project een jaar geleden opgepakt en de bus rijdt nu!
Mini-biebjes.
Binnenkort komen op 5 plekken in Vilsteren mini-biebjes te staan. De bedoeling is dat hier
boeken van inwoners worden geplaatst, door inwoners worden gelezen en misschien weer
worden teruggezet. Deze mini biebjes worden gemaakt door inwoner van Vilsteren. Een
mooi project van de werkgroep Economie dat laat zien dat we met elkaars hulp veel voor
elkaar kunnen betekenen.
Quick scan energieverlies.
De werkgroep Energie heeft het mogelijk gemaakt dat energie verspilling niet meer hoeft
door een quick scan van uw woning op warmte verlies. Deze quick scan laat zien waar een
woning onnodige warmte verliest.
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 en Stuurgroep Duurzaam Vilsteren: www.plaatselijkbelangvilsteren.nl
Landgoed Vilsteren, Herberg De Klomp, De Nieuwe Ruif, Plaatselijk Belang Vilsteren,
Stuurgroep Duurzaam Vilsteren
April 2017

