
De Castenrayse Vennen

Uitnodiging tot intekenen
Op zaterdag 10 juli 2010 presenteert de Stichting Heemkundig 
Genootschap Castenray een prachtig boek over de Castenrayse Vennen. 

Het natuurreservaat De Castenrayse 
Vennen is sinds de Ruilverkaveling 
‘Lollebeek’ in 1969 eigendom van 
Staatsbosbeheer. In het verleden 
werd in het gebied turf gestoken en 
turfslijk gebaggerd. Ook haalde men 
er ‘schânse’ om de sopketel mee te 
stoken. De takkenbossen werden 
eveneens verkocht aan bakkers uit de 
regio Horst/Venray. Zij stookten er 
hun ovens mee heet.

Bij de meesten blijft het gebied echter 
in herinnering als schaatswater. 
Honderden schaatsliefhebbers uit de 
gehele regio togen op winterse dagen 
naar de prachtige ijsbanen.
In 1997 werd in het gebied een 
prachtige wandelroute aangelegd, 
die grotendeels leidt over oude 
houtwallen en veenbanen. Het is een 
natuurlijke en avontuurlijke route, 
waarbij het dragen van laarzen sterk 
aan te bevelen is. De route kent 
weergaloos mooie plekken en voert 
onder meer door een hoger gelegen 
schraal grasland, waar Schotse 
Hooglanders grazen. 
In dit boek leest u in 35 hoofdstukken 

alles over de geschiedenis van 
de Castenrayse Vennen; over de 
aanleg van de schaatsbanen en het 
schaatsen; over de onderduikers in 
het moerasgebied; over de roerdomp 
die Castenray in zijn ban hield; over 
de gevolgen van de ruilverkaveling; 
over Staatsbosbeheer; over 
bijzondere gasten als de 
tijgerspin;over de planten, de 
paddestoelen en de vogels; over 
de Welsh Mountainpony’s en de 
Schotse Hooglanders; over de actuele 
toestand van het natuurgebied en 
over tal van andere zaken. 

Samen met de tekst geven de vele 
schitterende foto’s een prachtig beeld 
van het natuurgebied hoe het was en 
hoe het nu is.

Stichting Heemkundig 
Genootschap Castenray
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   Jan Strijbos

‘De Castenrayse Vennen’
•  Een 252 pagina’s tellend boek met harde,  

glanzend gelamineerde kaft.

•  Genaaid gebonden, A4- formaat (21,0 x 29,7 cm)

•  Ruim 500 foto’s, landkaartjes en tekeningen.

•  Beperkte oplage van 300 stuks

•  Prijs € 35,00 exclusief verzendkosten

Op zaterdag 10 juli 2010 vindt behalve de presentatie 
van het boek tevens de onthulling plaats van een 
kunstwerk dat blijvend moet herinneren aan de 
schaatsperiode in de Castenrayse Vennen. Het 
kunstwerk is gemaakt door Twan van Rens uit Venray. 
Ook kan een grote expositie bezichtigd worden.
Datum: 10 juli 2010

Tijd: 14.00-18.00 uur

Locatie: Gemeenschapshuis De Wis 

 Matthiasstraat, Castenray

 Gemeente Venray

De expositie vindt eveneens plaats op  

zondag 11 juli 2010 van 10.30-17.00 uur.

De Castenrayse Vennen

Wilt u het boek toegestuurd krijgen, dan wordt het 
bedrag vermeerderd met € 5,00 verzendkosten. Bij 
bestelling van meerdere boeken dient u een veelvoud 
van de verkoopprijs en de verzendkosten over te 
maken.

Op het boek kan ingetekend worden tot 15 juni 2010 
door overmaking van het bedrag op rekening 
12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde Castenray onder 
vermelding van uw naam en adres.
De intekening wordt pas geaccepteerd als het 
volledige en juiste bedrag is overgemaakt. 

Het boek is in principe alleen bij inschrijving te koop. 

Dus op is op, wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  
Jan Strijbos, Castelostraat 32  5811AP Castenray.  

Tel.: 0478-571677. E-mail: jan.strijbos@hetnet.nl


