
 

 

 

 

 

 

 

 Kring  Maas en Niers 

 

 Mw. M.H.A. Lam-Jetten 

 secretaris 

 T. +31-6-42688638 

 E. mayke.jetten@icloud.com 

 

 

 

 

Activiteit:  Excursie 
  

Wanneer: zaterdag 1 september 2018, 10.45u tot 13.00u  

Locatie: Viller Mühle, Viller 32,  DL 47574 Goch  

 

 

Gennep, 22 juli 2018  

 

Aan de leden van de Kring Maas en Niers,  

 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Historische Kring Maas en Niers werd opgericht, de meest 

noordelijke en kleinste kring van het LGOG. De officiële oprichting vond plaats in de raadzaal 

van het stadhuis te Gennep. Medeoprichter en de eerste voorzitter van de kring was Th. Thijssen, 

pastoor te Mook. Het werkgebied van de kring omvatte de gemeenten Mook c.a, Ottersum, 

Gennep en Bergen. (zie voor het vervolg van historie van de Kring Maas en Niers op onze site) 

 

Om dit heuglijke feit te vieren nodigt de Kring Maas en Niers haar leden uit voor een excursie 

met een vrolijke touch naar de  

                          ‘Viller Mühle’ 
 

Over de Viller Mühle. Een paar kilometer ten oosten van Gennep, even over de Duits-

Nederlandse grens in het plaatsje Viller van de gemeente Goch, ligt de Viller Mühle, een 

voormalige olie- en graanmolen. Al in de 14e eeuw wordt de watermolen, die oorspronkelijk 

gesitueerd was aan een meanderbocht van de Niers, in diverse documenten vermeld.  

In de tweede helft van de 19e eeuw kende de molen een bloeitijd en werd er zelfs een aansluiting 

op het Duits-lijntje aangelegd. Na de kanalisatie van het riviertje de Niers in de jaren 30 van de 

vorige eeuw verloor de molen zijn natuurlijke aandrijving.   

In 1940 werd de oliemolen stilgelegd en in 1972 tenslotte ook de graanmolen.  

 

Het terrein met de gebouwen werden in 1994 door de heer Heinz Bömler aangekocht, waarna een 

grondige restauratie volgde. Het complex kwam in het jaar 2000 onder bescherming van 

Denkmalschutz. 

 



Over Heinz Bömler. De 74-jarige Heinz Bömler is een man met een bijzonder creatieve en 

fantasierijke geest. ‘De waanzinnige poppenspeler’ noemt hij zichzelf . Hij heeft de Viller Mühle 

omgetoverd tot een  surrealistische wereld. Verspreid over de diverse gebouwen op het terrein 

vind je 43 oorspronkelijke winkelinterieurs uit de eerste naoorlogse decennia. Daarom heen zijn 

ruimtes ontstaan met restaurants, cafés, theaters, en verzamelingen van duizenden voorwerpen 

die de meesten van ons herkennen uit de tweede helft van de 20e eeuw. Niets is nieuw, alles is 

oud en hergebruikt. 

 

Soms worden er tv-programma’s opgenomen en bekende cabaretiers treden er op in een van de 

kleine theaters. De filmindustrie heeft het onuitputtelijke assortiment van Viller Mühle al lang 

ontdekt en leent vaak voorwerpen en rekwisieten om een zo authentiek mogelijk tijdsbeeld te 

creëren.  

 

Voor de leden van de Kring Maas en Niers hebben we het programma ‘Die Ware Wahnsinn’ 

gekozen. Wat het inhoudt? Een rondleiding en voor de rest zullen we zien! We laten ons 

verrassen.  

Als dank aan onze leden is deze excursie voor hen geheel gratis. Wij vieren het 50-jarig bestaan 

en natuurlijk ook het voortbestaan van de Kring, dankzij onze leden.    

 

Het programma is als volgt: 

10.45u   samenkomst bij Viller Mühle 

11.00u   rondleiding (in het Nederlands) 

12.30u   koffie met taart  

  

Wilt u mee naar de Viller Mühle? Meldt u zich dan voor 24 augustus aan, graag per e-mail: 

lgog.maasenniers@gmail.com. Zoals gezegd zijn er voor onze leden geen kosten verbonden aan 

de deelname aan deze excursie. Gezinsleden / partners die geen LGOG-lid zijn, zijn welkom 

tegen betaling van € 10,00.  

Mocht u willen deelnemen en geen eigen vervoer hebben, geef het even door aan het bestuur; wij 

regelen dan een lift voor u.  

 

Graag zien we onze leden ‘in groten getale’ op zaterdag 1 september, bij de Viller Mühle voor een 

excursie met een feestelijk tintje.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur van de Kring Maas en Niers 
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