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Rondwandeling Vierlingsbeek o.l.v. een /gidsgroeter. 

Ervaar de rijke historie van Vierlingsbeek. 

De Gidsgroeter vertelt tijdens de rondwandeling, beginnend 
op het Vrijthof, over de rijke historie van Vierlingsbeek.  
In 2015 werd in het centrum van het dorp tijdens opgravingen, 
een 3000 jaar oud urnenveld  gevonden. Met daarin een 
aantal vrijwel intacte urnen. Jammer genoeg vielen deze tijdens 
de opgravingen uit elkaar, alleen de scherven zijn overgebleven. 
Het is dus zeker dat er toen al mensen woonden of gewoond 
hebben in de buurt van deze plek.  
Later in de middeleeuwen, rond 1200, stond hier op dezelfde plaats een 4-tal boerderijen. 
Volgens de archeologen een bijzondere vondst.  
 
Het wapen van Vierlingsbeek is gedeeltelijk hetzelfde als het 
wapen van de Heren van Cuijk. 
Dit is te zien op het rechterdeel van het schepenzegel (rechts)  
uit 1392: acht merletten.  
Op het linkerdeel van het zegel staat de H. Laurentius, de 
patroon van de parochie. 
 
Tijdens de wandeling ziet u, naast restanten van een oude 
hoogstamboomgaard de oude Synagoge uit 1756, het 
Koningskerkje en de  oude Pastorie van de Hervormde 
Gemeenschap.  Er is echter een hardnekkig gerucht dat de oorsprong van dit gebouw het 
voormalig jachthuis van Koning Willem II is. 
Verder een mooi voorbeeld van een vroegere T-Boerderij: een boerderij gebouwd in de 
vorm van de hoofdletter T. Een type boerderij dat in de Maasstreek veel voorkomt. 
 
Een van de oudste Joodse begraafplaatsen in Nederland uit 1771 wordt zeker bezocht. 
Louis de Wijze, bekend van de TV, waar hij vertelde over zijn ervaringen in het beruchte 
strafkamp Auschwitz, is hier begraven. 
 
De gidsgroeter leidt u ook rond over het Vrijthof men zijn oude historie.  
Hier ziet U nog de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, die veel gebouwen en woningen 

in Vierlingsbeek heeft vernietigd. Op het Vrijthof eindigt ook 
de wandelroute. 
 
De rondleiding kan op afspraak gemaakt worden, behalve op 
zondag.  
Bel met een van de Groeters:  
Els Opheij: 0478 631794     Lucy Kusters: 0478 630369 / 0620777553 

 Jan Hendriks: 0478 631377 Wim Geurts: 0653651449              

Rein Verhoeven: 0478 631723 / 0628578247  

Peter Verdijk: 0478 631235 / 0614211575 

De rondleiding is gratis.           


