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“Grenzeloos genieten” in Kasteeltuinen Arcen tijdens het 
Pinksterweekend met een historisch event 
 
Wanneer: zondag 9 juni van 10:00 – 18:00 uur 
  maandag 10 juni van 10:00 – 18:00 uur 
 

De zwaarden kletteren, pijlen vliegen je om de oren, er is hoefgeklepper en de kanonnen 
donderen tijdens het Pinksterweekend. ‘Grenzeloos genieten’, een nieuw evenement in 
Kasteeltuinen Arcen, laat je proeven van het authentieke middeleeuwse kampleven met als 
hoogtepunt de voorstelling ‘De slag der laatste Hertogen’. Het evenement sluit aan op De dag van 
het Kasteel op 10 juni met als thema: “Over de grens”. 
 
Kasteeltuinen Arcen voegt dit jaar een nieuw evenement toe aan haar evenementenkalender. Het 
evenement ‘Grenzeloos genieten’ heeft net als het Ridderspektakel dat in april plaatsvond een 
historisch karakter en vertelt de geschiedenis van het Landgoed Arcen. Vier internationale 
kampementen vestigen zich gedurende het Pinksterweekend in Kasteeltuinen Arcen waar zij 
bezoekers laten proeven van het leven in de middeleeuwen. Bezoekers kunnen zich op zondag 9 en 
maandag 10 juni onderdompelen in middeleeuws vertier met harnassen en replica’s van wapens. Er 
zijn tal van demonstraties van verschillende vechttechnieken te voet en te paard én kanonnenshows.  
Diverse  authentieke ambachten zoals smeden, mali-vlechten en vilten maken het plaatje compleet.  
Ook voor  kinderen zijn er leuke activiteiten voorzien zoals een bogenbaan, ringschieten en 
harnassen passen. 
 
De slag der laatste Hertogen 
Een echt hoogtepunt is de historische voorstelling ‘De slag der laatste Hertogen’. Deze voorstelling is 
gebaseerd op een historische gebeurtenis, die in het Hertogdom van Gelre heeft plaatsgevonden. De 
confrontatie, in de vorm van een spannend ridderspel, neemt je terug mee naar de Middeleeuwen.  
 
Het mooiste decor voor evenementen 
Kasteeltuinen Arcen vormt het decor van “Grenzeloos genieten”. Tijdens het evenement kunnen 
bezoekers ook de meer dan 15 verschillende tuinen van Kasteeltuinen Arcen bezoeken.  De 
voorjaarsbloeiers zijn in volle glorie te bewonderen en ook de eerste bloeiende rozen zijn al gespot. 
De tuinen en het kasteel kunnen ontdekt worden d.m.v.  gratis rondleidingen of met een audiotour. 
Ook voor kinderen is er volop plezier met onder meer gratis minigolf, speurtocht, aaiweide, speeltuin 
en speelstrand met trekvlot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
 
Over Kasteeltuinen Arcen 
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg ligt Kasteeltuinen 
Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa. Het park 
is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17de-eeuws 
kasteel. 

Kasteeltuinen Arcen is een onderdeel van Stichting het Limburgs Landschap. Het Limburgs Landschap is een 
particuliere vzw die dankzij de steun vanuit de Limburgse bevolking bijna 80 natuurgebieden heeft kunnen 
veiligstellen, inclusief vele monumenten. Deze natuurgebieden zijn gastvrij voor bezoekers opengesteld. 

Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken middels 
een leuke voordeelactie voor uw lezers, kijkers en/of luisteraars. Neem gerust contact op met Eefke 
Versteilen. Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen.  
 
U kunt Eefke bereiken via 06-30 06 27 26 of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. 
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