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Het team van bodes uit Venray heeft een tweetal activiteiten opgezet. 
Graag vernemen wij waar jullie voorkeur naar uit gaat. Daarom mag 
je een keuze maken uit de volgende 2 programma’s.

Programma 1
Een bezoek aan het museum van de psychiatrie met aansluitend een 
bezoek aan een uniek stukje Venray.

Venray is onder andere groot geworden door de vele kloosters en 
instellingen, één daarvan is het Vincent van Gogh instituut wat nog 
steeds in Venray is gevestigd.

Hoe gingen ze vroeger om met mensen met psychische aandoeningen 
en hoe doen ze dat tegenwoordig? Je zult versteld staan van de 
therapieën die toen werden aangeboden.

Daarna gaan we naar het Annapark, gelegen in het noordelijke deel 
van het centrum van Venray. Dit park is enkele jaren geleden verkocht 
is aan de Renschdael-groep voor herontwikkeling. 
Het park wat vroeger “geestelijk zieken” huisvestte en daarna 
bestemd bleef voor de geestelijke gezondheidszorg wordt gerenoveerd 
tot een multifunctioneel en karakteristiek park met zowel oude als 
nieuwe invloeden.

Programma 2
Een bezoek aan de enige Volmolen van Limurg met aansluitend een 
bezoek aan het Duitse Oorlogskerkhof.

In het kerkdorp Merselo staat de enige volmolen van Limburg, dit is 
ook een van de nog weinig werkende volmolens in Nederland.
Vrijwilligers hebben deze molen in zijn geheel opnieuw opgebouwd om 
te laten zien hoe zo’n molen werkte.
Diezelfde vrijwilligers vertelllen vol passie hoe deze molen weer in 
gebruik is genomen. Tijdens de uitleg is de werkende molen te zien.

Aansluitend gaan we naar het grootste Duitse oorlogskerkhof van 
Nederland. Een stukje Duits grondgebied in de gemeente Venray.
Lopend over dit kerkhof met uitleg van het ontstaan en hoe het 
onderhouden wordt wordt duidelijk wat de oorlog teweeg heeft 
gebracht en waarom dit nooit meer mag gebeuren.

Hopelijk hebben we je nieuwsgierig gemaakt voor een van deze 2 
programma’s.
Maak een keuze voor één van deze programma’s en geef deze door 
per mail via bodekring.limburg@outlook.com.
Geef daarbij je naam door en of je keuze voor programma 1 of 2*.
Aanmeldingen moeten uiterlijk in de laatste week van januari 
doorgegeven worden.

*Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het maximum aantal 
deelnemers per programma kan het mogelijk zijn dat je voorkeur 
gewijzigd wordt. Hoe eerder je dus je aanmelding doorgeeft hoe beter.
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