
Beste binnenstadbewoner,

Het is het jaar 2019 en dat betekent dat de zevende editie van de Slag om 
Grolle alweer voor de deur staat!

De Slag om Grolle editie 2019 zal plaatsvinden op 18, 19 en 20 oktober 2019. 
Het evenement is door de jaren heen fl ink gegroeid en de vorige editie heb-
ben we onze mooie stad dan ook, onder andere, terug mogen zien komen op 
het NOS Journaal en de voorpagina van de Telegraaf.

Wij willen u als binnenstadbewoner meer laten weten 
over de organisatie van de Slag. Omdat wij afhankelijk 
zijn van externe factoren zoals veiligheidseisen en ver-
gunningen kunnen wij op dit moment nog niet alles heel 
concreet vertellen. Op diverse momenten de komende 
maanden zullen wij meer informatie verstrekken, zodat 
duidelijk wordt wat we van elkaar kunnen verwachten 
zodat we er wederom met zijn allen een geslaagd evene-
ment van kunnen maken. Deze editie ontwikkelen we 
activiteiten op de Wheme waar het Stadsplein zal ver-
rijzen met een groot authentiek terras en de gehele dag 
door vermaak. Verder groeit de binnenstadbeleving en 
hebben diverse nieuwe groepen zich enthousiast aan-
gemeld. 

Binnenstad
Zowel binnenstadgroepen als vrijwilligers zijn met velen al druk aan de slag met de voorbereidingen. Wij zijn blij met 
de vele nieuwe binnenstadgroepen die zich aangemeld hebben en kijken uit naar wat zij zullen uitbeelden. 
Wilt u als binnenstadbewoner ook meedoen als groep of als individu? Stuur dan een mail naar binnenstad@slagomgrolle.nl. 

Op 20 oktober 2019 en op 30 maart 2019 hebben wij velen 
van u mogen verwelkomen op de eerste twee informa-

tiebeurzen. Hier vond men naast kledingpatronen 
en handelaren ook informatie over bezigheden 

voor overdag, een speciaal voor de Slag om 
Grolle ontwikkeld kinderspel/wedstrijd, 

authenticiteits-advies over wat “kan en 
mag in 1627” en een mooie aanbieding 

voor dag-lenzen om de Slag zonder 
moderne bril te kunnen beleven.

Op 31 augustus houden we de 
derde informatiebeurs in de Mat-
telier van 13.00 – 16.00 uur waar 
we u van harte voor uitnodigen 
om inspiratie op te doen of ge-
woon om algemene informatie 
te vragen. 

Ook is de organisatie in gesprek 
met meer dan honderd ambachts-

lieden, handelaren en entertainers 
en kijken ruim 1.500 re-enactors 

van 18 verschillende nationaliteiten 
er naar uit om weer naar onze stad 

te komen. Om al een klein tipje van de 
sluier op te lichten, ziet u hiernaast de 

huidige werkversie van de plattegrond.
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Veiligheid en bereikbaarheid
Met de hoeveelheid bezoekers binnen de grachten 
spreekt het voor zich dat ook dit jaar auto’s vanwege de 
veiligheid niet de binnenstad in kunnen. De precieze tij-
den van de afsluiting voor auto’s zullen in een komende 
nieuwsbrief volgen.

De btw-verhoging van 2019 hebben we niet doorgere-
kend in de entreeprijs. Deze editie hebben we helemaal 
niets veranderd aan de prijs. Aan de kassa blijft deze 
15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen, net 
als in 2017. Vanaf juni zullen kaarten met vroegboek-
korting in de webshop verkrijgbaar zijn waar we de 
servicekosten in de prijs hebben begrepen. Nieuw deze 
editie is dat we de kassa’s al dicht doen om 4 uur in de 
middag, zodat voetgangers dan gratis het evenement 
kunnen bezoeken.

Als binnenstadbewoner hoeft u natuurlijk geen entree 
te betalen. Voor 09.00 uur ‘s morgens en na 16.00 uur ‘s 
middags kunt u vrij in en uit lopen. Uit de evaluatie van 
vorige editie is daarnaast gebleken dat het werken met 
een stempel zeer prettig heeft gewerkt. Wat werkt gaan 
wij dan ook niet meer aan tornen en dus zal het deze 
editie wederom gebruikt worden. Vertrekt u binnen 
deze tijdsperiode (9-16 uur) dan krijgt u een stempel 
waarmee u weer naar binnen kan. Voor uitzonderings-
situaties kunnen toegangskaarten worden opgehaald. 
Hiervoor zal een aparte avond worden georganiseerd. 
De precieze datum zal in een komende nieuwsbrief 
worden aangekondigd.

Heeft u, net als wij, ook zoveel zin in de Slag om Grolle 
en wilt u hierbij uw steentje bijdragen? Dat kan! Neem 

dan contact op met vrijwilligers@slagomgrolle.nl. Meer informatie zal in komende nieuwsbrieven volgen. Mocht u in 
de tussentijd vragen hebben dan kunt u mailen naar binnenstad@slagomgrolle.nl. 

We hopen weer een fantastisch evenement met u te kunnen gaan beleven.
Met vriendelijke groet,

Binnenstadcommissie Slag om Grolle 2019


