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Kaartverkoop (tot 15 april) aanstaande:
Entreekaarten zijn alleen te koop als passe-partout voor 4 locaties.
Kasteel d’Erp; Chateau De Raay, kasteel en golfclub De Berckt en
Uitkijktoren aan de Maas.

De route langs de 4 kastelen en de uitkijktoren is bewegwijzerd.
Eenrichting verkeer, met de klok mee!

Voorverkoop 16 jaar en ouder: 7,50 euro p.p.
kinderen/jongeren van 6 tot 16 jaar: 6,00 euro p.p.
Kinderen tot 6 jaar gratis, mits onder begeleiding van een
volwassene.
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Nb: kasteel Scheres bezoek alleen via voorverkoop; of er moeten
nog kaarten over zijn.
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Voorverkoop passe-partout bij alle VVV-winkels in Noord-Limburg
en ook bij de bibliotheek (in Engelbewaarder), Tiendvrij 18 en
Centraal Baarlo, Markt 1.
Na 15 april is de prijs van het passe-partout 10 euro p.p. voor
volwassenen en 7,50 euro p.p. voor personen tot 16 jaar
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Dagkassa 22 april
Vanaf 10.00 uur verkoop passe-partouts te koop bij VVV-winkel.
Vanaf 10.15 uur bij entrees van kasteel d’Erp aan Baron van
Erplaan; Kasteel de Berckt aan De Berckt 1 en Château De Raay aan
Raayerveldlaan 6 (voor en achter).

CATERING

Stichting Baarlo Leeft! presenteert:

KASTELENDAG BAARLO
front

Wandel- en fietsliefhebbers kunnen ook een wandelroute via het
wandelknooppuntennetwerk volgen of een fietsroute.
De kastelendagroute volgen is ook een optie, want die is
bewegwijzerd.
Bezoek VVV-winkel voor meer info. Daar is ook nadere info over
Kastelendag te verkrijgen en entreekaarten verkoop.
Nb: VVV-Baarlo is ook het adres voor een herinneringssieraad,
Baarlose kasteelbonbons of een ander souvenir.

PARKEREN
Gelegenheid tot parkeren is nabij elke locatie aanwezig. Volgt u
alstublieft de aanwijzingen.
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22 APRIL 2019 (2 PAASDAG)
Welkom van 10:30 – 17:30 uur

WELKOM
Stichting Baarlo Leeft! heet u van harte welkom op
Kastelendag Baarlo. Met trots presenteren we u onze 4
kastelen en de uitkijktoren. Ze vormen het decor voor ons
Middeleeuws festijn. Mede dankzij de hulp van de uitbaters
en/of bewoners van die kastelen, kunnen we voor u deze
prachtige Baarlo-promotie dag organiseren. Hopelijk geniet
u ervan en mogen we u na vandaag nogmaals begroeten in
Baarlo. VVV-Baarlo, Grotestraat 16a, wijst u graag de weg
naar de leukste/mooiste plekjes in en rond Baarlo.

Aan de binnenzijde vindt u per locatie de geplande activiteiten. Maak
aan de hand van deze informatie uw (route)planning, zodat u zoveel
mogelijk van het Middeleeuws festijn kunt beleven.

Op kasteel De Raay, kasteel en golfclub De Berckt en bij kasteel
d’Erp kunt u eten en drinken verkrijgen.
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Kasteel De Berckt
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Kasteel d’ Erp

We wensen u veel plezier en mocht u achteraf nog vragen en/
opmerkingen hebben, stuur deze dan naar:
baarloleeft@baarlo.nl

Doelstelling stichting Baarlo Leeft!:
“Leefbaarheid in Baarlo verbeteren door alles wat in Baarlo ‘leeft’ zodanig onder de
aandacht te brengen, dat het door een zo breed mogelijk publiek ook als zodanig
‘beleefd’ wordt” www.baarloleeft.nl

Riddergoed De Raay

www.baarloleeft.nl

Kasteel Scheres

KASTEEL SCHERES

KASTEEL DE BERCKT

RIDDERGOED DE RAAY

KASTEEL D’ERP

UITKIJKTOREN BAARLO

Voordat Scheres in 1838 wordt omgevormd tot kasteel, is
het een stenen huis met schuur en brouwhuis. De oudste
vermelding dateert uit de 14e eeuw. De bewoners dragen de
naam Scheres. In 1768 wordt de adellijke familie D’Olne eigenaar
en door vererving komt het landgoed uiteindelijk in eigendom
van de familie Weichs de Wenne. Even is er het voornemen
om er een neogotisch kasteel van te maken naar een ontwerp
van de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers.

De Raay wordt al in de 13e eeuw genoemd. Vele adellijke families
bewonen De Raay, o.a. de families Van der Horst, Van Baexem en De
Bossart de Lethembrouck. In de 19e eeuw krijgt het hoofdgebouw
een nieuwe ‘look’. Wanneer de Zusters van de H. Familie er in 1937
hun intrek nemen, wordt het een Missiehuis met kloosterkapel.

Het blijft echter bij een ontwerp. In 1962 wordt kasteel Scheres
verkocht aan de Amerikaans-Japanse beeldhouwer Shinkichi Tajiri.

De eerste vermelding van de Berckt dateert uit de 13e eeuw.
Het kasteel wordt achtereenvolgens bewoond door de
adellijke families Van Broeckhuisen, Van Eyll, Van Hardenraet,
De Rhoe Obesinnich en D’Olne. De meest markante
bewoner is Baron Van Scherpenzeel-Heusch. Hij geeft in
de 19e eeuw leiding aan een seperatistische beweging die
aanstuurt op de aansluiting van Limburg bij de Duitse Bond.
In de 20e eeuw nemen de Franciscanen en de paters van het H.
Sacrament er hun intrek. De gebouwen doen dan dienst als klooster.
De huidige eigenaar heeft landgoed de Berckt omgevormd tot
Groepsaccommodatie. Het gebouw is Rijksmonument.

De familienaam van de laatste adellijke bewoners heeft in de
volksmond de naam kasteel d’Erp doen ontstaan. De familie
Van Baerle zijn aan het begin van de 13e eeuw de eerste
bewoners van het Huis Baerle of De Borcht. Daarna wordt het
riddermatig goed bewoond door de families Van Montfort, Van
Eyll en Van Laer Hoenlo. Wanneer De Borcht in de 16e eeuw door
oorlogsgeweld deels wordt verwoest, bouwt familie De Bierens
het weer op en krijgt het de huidige vorm. Nadat de laatste
adellijke familie d’Erp het kasteel in 1962 definitief verlaat raakt
het in verval. De gemeente wordt eigenaar en in 1974 volgt een
algehele restauratie. Het kasteel is sindsdien Rijksmonument en
momenteel in particulier bezit.

In juni 2018 geplaatst als letterlijk hoogtepunt en als laatste
landschapselement toegevoegd aan het Maasdal project.
Deze toren vormt de spreekwoordelijke verbindingen tussen
de 4 kastelen die Baarlo rijk is, geaccentueerd met kantelen de
4 wapens van de Baarlose kastelen. Vanaf de toren heeft u een
prachtig overzicht over het Maasdal en door de plaatsing in de
bocht van de Maas, heeft u vanaf deze plek een mooi zicht over
de Maas in zowel noordelijke richting (Venlo) als zuidelijke
richting (Belfeld). Boven op de toren wappert fier de vlag van
gemeente Peel en Maas, want als een van de 11 kerkdorpen van
deze gemeente, wordt Baarlo gezien als toeristisch ‘speerpunt’
en daarom heeft de gemeente deze toren mogelijk gemaakt.
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Let op! Aparte toegangskaart,
geen onderdeel van passe-partout.

Middeleeuws straattheater:
Theater van de Droom, act ‘De Nar’. Droomwereld met poppenspel
en een verrassende gedaanteverwisseling. Voorstelling om: 10.45;
13.00; 14.00; 16.00 en 17.00 uur (op binnenplaats)

Boogschieten met echte handboog. Van 10.30 – 17.30 uur.

Middeleeuws Ridderfestijn
Middeleeuws kampement en oude ambachten uit die tijd.
Bestorming kasteel d’Erp (zoals Karel de Stoute in 1473) 13.00
en 16.00 uur. Schutterij St.Antonius&St.Petrus ondersteunt de
bestorming met hun kanon.

Ringsteken op de fiets.
(Met name voor de jeugd)
Deelnemers krijgen hier de kans om al rijdend op de fiets, als
het ware de 4 kastelen te ‘bestormen’. Gewapend met een
lans moet geprobeerd worden bij elke kasteelpoort een ring
aan die lans te rijgen. Op het einde van deze uitdaging wacht
iedere deelnemer als beloning voor deze moedige poging,
een ‘fotoshoot’ en ook nog een traktatie.

Voorstelling Ferdi Tajiri (door Shinkichi Tajiri Estate).
Inleiding Giotta en Ryu Tajiri; film Ferdi Tajiri,
met live-muziek van Martijn Alsters en Willem Tanke.
Voorstelling om 11.00; 12.30; 14.00; 15.30; 17.00 uur.
Max. 80 personen per voorstelling.
Nb: beeldentuin en filmvoorstelling alleen toegankelijk op
vertoon van toegangskaart met time-slot. Toegangskaarten à
€5,50 alleen verkrijgbaar op voorinschrijving via website of
bij VVV’s.
Dit kasteel is rolstoel toegankelijk.

Roofvogelshow: 11.30 uur en 15.00 uur: (rechts achter kasteel)
Demonstratie; informatie en ‘fotoshoot’ optie.
Show van 45-60 minuten, beide keren ingeleid door
Jachthoornblazers, die ook tussendoor zullen spelen.
Orgelman (op binnenplaats) die u vermaakt en de weg wijst.
Golfspel Middeleeuwse stijl! Bij golfclub De Berckt.
Vanaf 13.30 regelmatig optreden Jalouse (easy listening).
Dit kasteel is rolstoel toegankelijk.

Nadat de kloosterlingen in 1999 afstand doen van het landgoed
vormen de nieuwe eigenaar de gebouwen om tot hotel
Sandton Chateau de Raay en Art-Center de Raay. Het Chateau is
Rijksmonument.

Film over Beeldhouwsymposium Baarlo Steengoed!
(door Beeldwerk en Omroep P&M).
Doorlopende voorstelling in ‘Hofkamer’.
Schminken in ‘Wintertuin’ door Beau Vital. 10.30 – 17.30 uur.
Workshops zwaardvechten: elk vol uur vanaf 13.00 uur;
Speerwerpen: elk halve uur vanaf 13.30 uur.
Optreden zangkoor Doeën Beejein in, van 12.00 – 15.00 uur
Optreden bigband Nice Company, van 15.00 – 17.30 uur.
Dit kasteel is rolstoel toegankelijk.

Donderelf, muziek en verteltheater,
Op de binnenplaats van kasteel d’Erp: 11.00; 12.00; 14.00; 15.00;
17.00 uur. (niet rolstoeltoegankelijk)
Was demonstratie bij wasplaats De Sprunk: 12.00 en 15.00 uur.
Watermolen open: 10.30 – 17.30 uur

Om het een echte belevenis te laten zijn krijgt iedere
deelnemer voor de bestorming naast een lans ook een
ridderhesje en een helm als ‘aankleding’.
Voor wie niet met de fiets kan komen, is een fiets beschikbaar.

Deze locatie is rolstoel toegankelijk.

De uitkijktoren zelf is niet rolstoel toegankelijk.

