Zomervakantie 2021 bij kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg
In de maanden juli en augustus zijn er allerlei nieuwe activiteiten in en bij Huis Bergh: een
bezoekje aan de wapenkamer, een escape route, spannende verhalen luisteren met een audiotour
in het prachtige kasteel, zelf munten slaan in het Muntgebouw of een landgoedwandeling door
het Parkbos met een enthousiaste gids. We zijn klaar voor een mooie zomer!
Landgoedwandeling bij Kasteel Huis Bergh.
Wij bieden de bezoekers de kans het landgoed deze
zomer te ontdekken aan de hand van een gids die er alles
over kan vertellen! Iedere zondag en woensdag start om
11.00 uur in juni, juli en augustus een tuinwandeling voor
kleine groepjes (max. 10 personen), de Nieuwe Gaarde,
het Sterrebos en de Plantage met een gids. Duur 75
minuten.
Beleef nu zelf de wapenkamer van Huis Bergh
Een aanval op een kasteel duurde vaak meerdere dagen, en iedereen hielp mee. Ook bij de
verdediging. Kom verkleed naar het kasteel en neem een kijkje in de wapenkamer van het kasteel.
Ga zelf aan de slag en leer van alles over het aanvallen en verdedigen van een kasteel. Kinderen
laten zien wat ze kunnen en verdienen daarmee een mooi diploma. Elke woensdag en zondag in
juli en augustus tussen 13.00 en 16.00 uur.
Zelf munten slaan in het Muntgebouw
De heren en graven Van den Bergh hebben in het verleden muntbedrijven
gehad in of bij hun kastelen. Van de voormalige muntplaatsen bestaat alleen
de ’s-Heerenbergse nog. Op veler verzoek is de Oude Grafelijke Munt deze
zomer geopend. Bezoekers kunnen zelf een munt slaan. Dit gebeurt onder
leiding van de muntmeester. Elke donderdag en zondag in juli en augustus om
13.30 en 15.00 uur. Duur: 45 minuten.
Speel met het hele gezin de spannende escape route
Bij het spelen van dit spel red je de collectie van het museum. Dit doe je door met gezinsleden
puzzels op te lossen en raadsels te ontrafelen, maar ook door het zoeken van topstukken in de
collectie. De route staat garant voor een uitdagende zoektocht in en rond het museum. De escape
route duurt twee uur en is geschikt voor twee tot vijf deelnemers vanaf acht jaar en ouder. Voor
het oplossen van de puzzels is een smartphone met QR-scanner noodzakelijk. Check vooraf de
beschikbaarheid op: 0314-675098 of https://www.huisbergh.nl/kinderen/escape-route/
De medewerkers van Huis Bergh verwelkomen u graag coronaproof én in klein gezelschap.
Voor openingstijden en de zomerse activiteiten van kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg:
www.huisbergh.nl of bel 0314-661281.

