
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. 

 

Dit is het eerste exemplaar van een nieuwsbrief met nieuws uit Vilsteren. 

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 willen we de volgende nieuwsbrieven alleen digitaal 

verzenden. 

Als u belangstelling hebt kunt u uw emailadres doorgeven aan: info@landgoed-vilsteren.nl 

Wilt u reageren dan kan dat op: info@landgoed-vilsteren.nl, info@herbergdeklomp.nl of 

richardbloo@hetnet.nl .  

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@landgoed-vilsteren.nl 

 

Het Landgoed 

Het landgoed voelt al langer de behoefte om belangstellenden te informeren over wat er op het landgoed 

speelt. Om dit nu samen met anderen te kunnen doen spreekt ons heel erg aan. Samen kunnen we een 

groeiende groep belangstellenden van informatie voorzien, en hopelijk ook reacties ontvangen. 

Te midden van de vele zaken die er op het landgoed spelen is momenteel de toekomst van de landbouw een 

nadrukkelijk aandachtspunt. Samen met de pachters en externe deskundigen zijn we aan het praten over de 

ontwikkelingen op mondiaal en Europees niveau en wat dat kan betekenen voor de bedrijven op het landgoed. 

Een volgende keer kunnen we u hier meer over vertellen 

 

Landgoedconcerten 

De concertcommissie van het Landgoed verzorgt sinds enkele jaren koorconcerten in de Willibrorduskerk. U 

bent van harte uitgenodigd om deze concerten bij te wonen. Voorafgaand en na afloop van de concerten is het 

landgoedcentrum geopend. U kunt een concertbezoek combineren met een wandeling en een drankje bij de 

open haard in het landgoedcentrum. Dit jaar zijn er voor het eerst ook kamerconcerten in het 

landgoedcentrum. Pas afgestudeerde studenten van het Conservatorium in Zwolle treden dan op. 

Meer informatie vindt u hieronder op de activiteitenagenda. 

 

Bijen 

Het jaar 2012 is het jaar van de bij. Er is een grote sterfte onder de bijen die o.a. veroorzaakt wordt door een 

verschraling van hun leefomgeving. Alle reden om de bijen een handje te helpen. Het landgoed heeft samen 

met het Landschap Overijssel een aantal nest- en voedselplekken gemaakt op en rond de heide voor met name 

de wilde bij. Ter verdere ondersteuning  gaan we over het hele landgoed  een ruime variatie aan planten en 

bomen zaaien en planten die nectar en stuifmeel geven voor allerlei soorten insecten. Ook u kunt helpen door 

bij de inrichting van tuin en erf wat ruimte te maken voor dit soort planten, de zogenaamde drachtplanten. U 

helpt hiermee niet alleen de bijen maar vele soorten insecten die wij allemaal nodig hebben als bestuivers van 

bijvoorbeeld onze fruitbomen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.jaarvandebij.nl 

 

Website Landgoed en activiteitenagenda 

Op de website van het landgoed (www.landgoedvilsteren.nl) staat al vele jaren een activiteitenagenda met 

daarop niet alleen de activiteiten die het landgoed organiseert, maar ook die van het dorp en de 

activiteitencommissie van de kerk zoals het Paasvuur, Dagje Mooi Vilsteren, de Levende kerststaltocht e.d.. 

Helaas is de programmatuur waarmee de website gemaakt is inmiddels dusdanig verouderd dat de website 
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inhoudelijk niet meer aangepast cq. geactualiseerd kan worden. Er wordt gewerkt aan een mooiere, 

modernere nieuwe website met meer mogelijkheden. Tot die af is blijft de oude website, zij het dus 

ongewijzigd, in de lucht. 

Ook de activiteitenagenda kan dus tijdelijk niet bijgewerkt worden. Deze agenda vindt u op het einde van de 

Nieuwsbrief. 

Herberg De Klomp 

 
Allereerst willen wij, Iris en Gert-Jan, een ieder bedanken voor het vertrouwen dat wij gekregen hebben om de 
afgelopen twee jaar te werken aan de veranderingen binnen De Klomp. Wij zijn blij met alle gasten die ons de 
afgelopen jaren hebben bezocht en in het bijzonder alle Vilsternaren die wij op regelmatige basis mogen 
verwelkomen bij De Klomp.  
 
Ook zijn wij blij met de samenwerking die wij de afgelopen jaren met het landgoed hebben opgebouwd. Zoals 
een aantal van jullie wellicht weten is er een, voor Nederland, unieke samenwerking tot stand gekomen. In het 
wildseizoen (half oktober tot en met eind januari) krijgt De Klomp wild aangeleverd van Landgoed Vilsteren. Dit 
gebeurt zonder tussenkomst van een slagerij of poelier. Op deze manier wordt het ons mogelijk gemaakt met 
mooie verse producten uit de eigen regio te werken. Dit sluit volledig aan bij het concept van De Klomp. Mocht 
u wildliefhebber zijn, kom dan rustig binnen en vraag wat er eventueel geserveerd wordt van het Landgoed.  
 
Vanaf februari is er een samenwerking gestart tussen Herberg de Klomp en Artez, het conservatorium van 
Zwolle. Op de eerste vrijdag van de maand wordt er een diner geserveerd in het restaurant van De Klomp 
waarbij tussen de gerechten door door studenten van het conservatorium muzikale ondersteuning wordt 
geboden. De eerste avond vindt plaats op 1 februari. Neemt u gerust contact op als u geïnteresseerd bent in 
het bijwonen van deze avonden.  
 

Plaatselijk Belang 

 

Een kort stukje Nieuws uit de keuken van Plaatselijk Belang Vilsteren: 
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Vilsteren is op uitnodiging van het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen 
betrokken bij de organisatie van een bescheiden evenement rondom het 100-jarig bestaan van de Stuw 
Vilsteren. In nauwe samenwerking met de eigenaar van de Stuw, het Waterschap Groot Salland, en met de 
Gemeenten Dalfsen en Ommen en met de Provincie Overijssel wordt een plan uitgewerkt om in het vroege 
voorjaar van 2013 stil te staan bij de 100-ste “verjaardag” van de Stuw Vilsteren. Er wordt gewerkt aan een 
expositie gewijd aan de totstandkoming van de Stuw en haar historie. Omdat het een feestelijke bijeenkomst 
moet worden wordt getracht een muzikale omlijsting te vinden. Op korte termijn verwachten wij met meer 
informatie naar buiten te kunnen komen. 
 
Daarnaast is het bestuur van PB Vilsteren de Alg. Leden Vergadering van maart 2013 aan het voorbereiden. De 
Gasunie vonden we bereid in deze vergadering een voordracht te houden over het Rampbestijdingsplan voor 
de (ruime) omgeving van het Gasstation en de eerste vergadering over het programma voor Dagje Mooi 
Vilsteren, een jubileum in 2013, heeft alweer plaatsgevonden.  
 
Tenslotte neemt het bestuur van PB Vilsteren plaats in een klankbord groep van de Provincie Overijssel met 
betrekking tot de ontwikkeling van de N 348 (Ommen-Raalte). De huidige autoweg moet omgevormd worden 
tot een “Stroomweg”. Een aantal oversteken moet worden gesloten of worden vervangen door tunnels of 
viaducten. Dikwijls gaan dit soort processen helaas gepaard met ingrijpende gevolgen voor de aanwonenden. 
 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenagenda voor de komende periode: 



 Woensdag 26 december 2012 (2e Kerstdag): Levende Kerststaltocht 

 In groepen maakt U begeleid door vrijwilligers in het donker een schitterende wandeling door het 

kerstverhaal. Onderweg ontmoet U Romeinen, herders, een engel, de drie koningen en natuurlijk Jozef, Maria 

en het kindeke Jezus.  

De start is tussen 17.00 en 21.00 uur bij het Parochiehuis. Inlichtingen bij Gerard en Ineke Rietman (0529-

458584). 

 Zondag 13 januari 2013: Concert Cantus Consort Overijssel uit Hardenberg 

Om 15.00 uur is er in de Willibrorduskerk midden in Vilsteren een concert van het Cantus Consort Overijssel uit 

Hardenberg. Het is een concert in de serie Landgoedconcerten Vilsteren. Voorafgaand aan het concert en ook 

nadien is het landgoedcentrum in Erve Borrink (vrijwel naast de kerk) geopend voor een drankje, wandelroute 

en informatie over het landgoed. Er is geen kaartverkoop, wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. 

 Zondag 17 februari 2013: Concert Kleinkoor Sound of Church uit Balkbrug 

Om 15.00 uur is er in de Willibrorduskerk midden in Vilsteren een concert van het Kleinkoor Sound of Church 

uit Balkbrug (www.soundofchurch.nl). Het is een concert in de serie Landgoedconcerten Vilsteren. Voorafgaand 

aan het concert en ook nadien is het landgoedcentrum in Erve Borrink (vrijwel naast de kerk) geopend voor een 

drankje, wandelroute en informatie over het landgoed. Er is geen kaartverkoop, wel wordt na afloop een 

vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 Zondag 24 februari 2013: Kamerconcert ArtEZ-trio 

Op zondag 24 februari zullen in het landgoedcentrum Vilsteren drie jonge, talentvolle muzikanten optreden. Ze 

bespelen piano, viool en cello. Het gaat om studenten van het conservatorium uit Zwolle. Het is een 

landgoedconcert in de serie kamerconcerten. Nadere informatie volgt later.  

 Zondag 10 maart 2013: Concert Overijssels Kamerkoor uit Zwolle 

Om 15.00 uur is er in de Willibrorduskerk midden in Vilsteren een concert van het Overijssels Kamerkoor uit 

Zwolle (www.overijsselskamerkoor.nl). Het is een concert in de serie Landgoedconcerten Vilsteren. 

Voorafgaand aan het concert en ook nadien is het landgoedcentrum in Erve Borrink (vrijwel naast de kerk) 

geopend voor een drankje, wandelroute en informatie over het landgoed. Er is geen kaartverkoop, wel wordt 

na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 Zondag 31 maart 2013 (1e Paasdag): Paasvuur 

Op 1e Paasdag worden in Vilsteren traditioneel met het paasvuur de wintergeesten verdreven. Om 20.30 uur 

loopt iedereen met lampionnen achter de met de paaskaars aangestoken fakkels van de scouting aan van de 

kerk midden in het dorp naar de plaats van het paasvuur bij de dode arm van de Vecht. De verkoop van 

lampionnen start om 19.45 uur bij de kerk. Deelname is verder gratis. Wel staat er bij het vuur een bus waar 

een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kerk ingedaan kan worden. Ook wordt er bij het vuur warme 

chocolademelk, brood met worst e.d. verkocht. Inlichtingen bij Gerard en Ineke Rietman (0529-458584). 

 Voorjaar 2012 (exacte datum wordt later bekendgemaakt):  Wandeltocht door ontluikend Vilsteren 

Aan de hand van een routebeschrijving kunt u een prachtige wandeltocht door ontluikend Vilsteren in lentetooi 

maken. Start en eindpunt is het landgoedcentrum Vilsteren (zie routekaartje bovenaan de 

activiteitenkalender). Deelname is 3 euro voor volwassenen en 1,5 euro voor kinderen. U kunt starten tussen 

10.00 en 13.00 uur. Inlichtingen bij Gerard en Ineke Rietman (0529-458584). 

 
Meer info op de volgende websites 
Landgoed Vilsteren, www.landgoedvilsteren.nl 
Herberg De klomp, www.herbergdeklomp.nl 
 
Landgoed Vilsteren, Herberg De Klomp, Plaatselijk Belang 
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