CULTTOUREN VENRAY
TUSSEN DE BEKENDE

LEGENDA

WANDELGEBIEDEN EN
HET CENTRUM, VALT VAN
ALLES TE ZIEN EN TE
ERVAREN IN VENRAY.

ANNAPARK
De groene route gaat van het centrum

De aanwezige bebouwing in het

naar het Annapark en terug via de

zuidelijk deel van het park bestaat onder

gemeentetuin. Het Annapark is bijna 48

meer uit karakteristieke paviljoens en

hectare groot en ontstond ruim honderd

dokterswoningen die zijn aangemerkt als

jaar geleden. Het herbergde een instituut

rijks- dan wel gemeentelijk monument.

voor geestelijke gezondheidszorg, dat

Sinds januari 2018 is de Renschdael Groep

werd gesticht door de Zusters van Liefde

eigenaar van het prachtige Annapark.

uit Gent. St. Anna, zoals het psychiatrisch

De bestaande gebouwen worden
getransformeerd tot nieuwe plekken

was vrijwel volledig zelfvoorzienend.

om te wonen, te werken en te recreëren.

Het had een boerderij en voorzag in de

De aanwezige monumenten worden

eigen voedselvoorziening met onder

gerestaureerd waardoor hen een tweede

meer een slachterij en bakkerij. Op het

leven is gegund.

Annapark was zelfs al elektriciteit, terwijl
in Venray zelf nog vooral kaarsen en

Om dit te vinden, moet je weten waar

petroleumlampen werden gebruikt.

je moet zoeken. De culttouren wijzen
je de weg. Zij roepen op tot een
verrassende ontdekkingstocht door
het Venrayse culturele landschap, dat
in dit kader is verrijkt met virtuele
kunstwerken.
Het is mogelijk de routes via een
begeleidende digitale app te volgen.
wijst je op bezienswaardigheden en
verstrekt achtergrondinformatie.
Scan de QR-code of ga naar
www.culttour.nl voor meer
informatie over de app.

ODAPARK

SERVAASHOF

De gele route brengt je heen en weer

Tegenwoordig kun je in het Theehuis

De blauwe route voert via het centrum

Op het Vincent van Goghterrein zijn

van het centrum naar het Odapark.

terecht voor gratis te bezoeken

naar de Paterskerk en vervolgens naar

tegenwoordig enkele specialistische

Het Odapark is een elf hectare groot

exposities van hedendaagse kunst.

het Vincent van Goghterrein en het daar

centra, afdelingen en appartementen

gevestigde Museum van de Psychiatrie.

voor cliënten gevestigd. Zowel mannen

landschapspark met een vrij toegankelijk
Beeldenbos, waar kunst en natuur in

de loop der jaren een naam opgebouwd:

Het huidige Vincent van Gogh werd rond

als vrouwen met een langdurige

elkaars directe gezelschap verkeren.

kunst met allure. Tegendraads en

1900 in opdracht van de Broeders van

zorgvraag zijn hier op weg naar een zo

Ooit was het een recreatiepark voor

eigenzinnig als het gaat om de selectie

Liefde uit Gent gebouwd als geestelijk

zelfstandig mogelijk leven in een prettige

kostschoolmeisjes die er onder het

van kunstwerken in het prachtige

gezondheidsinstituut voor mannen.

(beschermde) woonomgeving. Rondom

toeziend oog van de zusters Ursulinen

Beeldenbos, de thema’s van de exposities

Het kreeg de naam St. Servatius. Het

de historische kapel is het Museum van

‘mochten stoeien en lawaaien zoveel

en deelnemende kunstenaars.

paviljoenmodel van St. Servatius was

de Psychiatrie ingericht. Hier worden

zij wilden’. In het midden van het park

Tevens vinden er geregeld

destijds baanbrekend. In dit model zijn

verleden, heden en toekomst van de

stond een Theehuis, gebouwd op een

andere activiteiten plaats, zoals

losse paviljoens gegroepeerd rond enkele

psychiatrie met elkaar verbonden.

kunstmatige verhoging zodat de zusters

Theehuisconcerten (klassieke muziek),

centraal gelegen hoofdgebouwen.

Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

de meisjes goed in de gaten konden

lezingen, educatieve workshops

houden.

en projecten.

