
Markt

10.00 uur -  00.30 uur
◆ Eten en drinken
◆ Terrassen 
◆   Entertainment
◆   Authentiek bier brou-

wen met het 
Biergenietschap

◆   Zing mee met Vocales
◆   Ganzeveer schrijven
◆   Kwakzalvers
◆   SOG Souvenirshop VVV
◆   Stadswandelingen VVV 

(11.00 uur, 12.30 uur en 16.00 uur)

Beltrumsestraat

10.00 uur - 17.00 uur
◆   Kleermakersgilde
◆   Lintmakersgilde
◆   Wasvrouwen
◆   Oude ambachten

Notenboom-
straat

10.00 uur - 00.30 uur
Dompel u onder in het 
drukste straatje van 
1627. Pas op dat de 
dames van lichte zeden 
u niet meesleuren hun 
steeg in of dat u be-
stolen wordt door een 
zwerver.

10.00 uur - 00.30 uur
◆   Kom 17e eeuws eten en drinken op Stadsplein de 

Wheme met de hele dag entertainment en muziek. 
Proef het speciale Kloeck Volk biertje of probeer één 
van de vele 17e eeuwse gerechten (ook voor kinde-
ren) bij de verschillende standjes. Neem plaats op het 
overdekte terras en geniet van de demonstraties van 
re-enactors en binnenstadgroepen of laat te toezingen 
door een minstreel.

10.00 uur - 19.00 uur
◆   Stadshospitaal met spectaculaire 17e eeuwse ope-

raties en reddingsacties. Diverse ambachten zoals 
zoutzieder en smederijen

11.15 - 12.00 uur, 14.00 - 14.45, 17.00 - 17.45 uur
◆   Roofvogelshow

13.30 uur - 14.00 uur
◆   Internos

Calixtusbasiliek

09.00 uur - 10.00 uur
◆   Eucharistieviering 

(alleen op zondag)

10.00 uur - 18.00 uur
◆   Buitenexpositie
◆   Basiliek te bezichtigen 

en torenklimmen: Laat-
ste beklimming: 
16.30 uur (NB Toren 
€ 1,- kinderen t/m 13 jaar 
en € 3,- volwassenen)

Kerkstraat

10.00 uur - 18.00 uur
◆ Lofdicht
◆ Kwakzalver
◆ Schandpaal
◆ Koor
◆ Prekende pastoor
◆ 1627 quiz

Kerkhofsteeg & 
Mattelierstraat 

10.00 uur - 18.00 uur
◆  Diverse Stadsgroepen 

beelden molenaars 
stropers, boeren of 
imkers uit 

◆ Stadsmusem (gratis toegang)

Kerkwal & 
Nieuwstad

10.00 uur - 18.00 uur
◆  Oude ambachten (met 

o.a. smeden en scharen-
slijpers)

Mattelierstraat &
Lievelderstraat

10.00 uur - 18.00 uur
◆   Schobbejakken
◆   Kwakzalver
◆   Rariteitenkabinet,
◆ Monniken

Goudsmitstraat & 
Ganzenmarkt

10.00 uur - 20.00 uur
◆   Guldenspeelquartier
◆ Ganzenhoeder 
◆   Leidsche Kluchten-

compagnie

De Mattelier

10.00 uur - 22.00 uur
Slag om Grolle Filmhuis 
en fotopresentatie

Binnenstad

10.00 uur - 18.00 uur
Historische markt en
oude ambachten

18.00 uur - 20.00 uur
Historische avondmarkt

19.30 uur - 20.30 uur
Fakkeltocht

21.30 uur - 03.00 uur
Bierfeesten

Stadsplein Wheme

PROGRAMMA 

PROGRAMMA: HET LEVEN VAN ALLEDAG

PROGRAMMA

Stadsplein WhemeAl wandelend door een geschiedenisboek, dat is wat 
je te wachten staat bij het betreden van de historische 

binnenstad. De Grolse (binnenstad)bewoners halen letterlijk 
alles uit de kast om tijdens het evenement zo goed mogelijk 
en historisch verantwoord voor de dag te komen. In combi-
natie met de diverse handelaren, ambachten, entertainment 
en 17e-eeuwse horeca ervaar en proeft u hoe een dag uit het 
leven van ‘burgers en buitenlui’ er in 1627 uitzag.

DE STAD ANNO 1627



Hoe zou het voor kinderen in de ze-
ventiende eeuw zijn geweest? Er 

was geen televisie, mobiel of computer-
spelletje. Maar dat ze zich niet hoefden 
te vervelen is zeker, want kinderen ver-
maakten zich met heel andere dingen. 
Veel daarvan is op diverse plekken in de 
stad te zien en zelf te doen!

H

WAT DOEN 
WE MET DE 
KINDEREN? 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA: KINDERACTIVITEITEN

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

Stadsplein 
Wheme

Scouting

Mattelierstraat

Walstraat

Nieuwe Calixtus 
Basiliek

Goudsmitstraat

Kerkstraat

Ravott'n - Slagveld

Harmen en Bregje kaarsen maken, haren vlechten, houten munt maken, speurtocht, ranja brouwen, katapult schieten

Verovering 
Grolle spel

Roofvogel-
show

Roofvogel-
show

Roofvogel-
show

Katapult schieten, stadsmuseum verkleden als soldaat, kinderspeurtocht

Springtouw maken, ezeltje rijden, historische draaimolen

Toren beklimmen (zaterdag en zondag)

Ganzenhoeder, gulden speelquartier oud Hollandse spelletjes

Toneelgroep Dito poppentheater, workshop piekenier en musketier, poppentheater
Leidsche Kluchtencompagnie de Blinde die het geld begroef

Natuurlijke speelplek klimbomen, tunnel, loopgraven

Verovering 
Grolle spel

Opstelling 
fakkeltocht

Bas Baroen leidt kinderen op tot soldaat



12.00 - 13.00 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

openstelling 
slagveld
Wees welkom op het Slagveld

14.00 - 15.30 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

VELDSLAG – SLAGVELD
De strijd barst los

19.30 - 20.30 uur
Vrijdag – zaterdag

FAKKELTOCHT
Kijk op pagina 8 en 9 voor meer informatie

Exercities
In de kampementen is te zien hoe de soldaten 
slapen, eten en zich vermaken. Maar er moet 
ook geoefend worden voor de belegering. De 
exercities laten zien hoe je een grote groep 
volgens vaste commando’s precies laat doen 
wat van hogerhand de bedoeling is.

Openstelling Slagveld
Hoe ziet het strijdtoneel er van dichtbij uit, 
hoe breed is zo’n loopgraaf eigenlijk en hoe 
ziet die batterij met kanonnen er van boven-
af uit? Kom een kijkje in de keuken nemen! 
De sappeurs (de soldaten die de loopgraven 
aanleggen met alles wat daar bij hoort) geven 
ter plekke uitleg.

MAAK U KLAAR  VOOR DE VELDSLAG!

PROGRAMMA 

PROGRAMMA: SLAGVELD EN RE-ENACTMENT

PROGRAMMA

Veldslag 
De veldslag op het Slagveld ziet er elke dag iets anders uit. Net als in 1627 wor-
den de loopgraven dagelijks langer waardoor de Spanjaarden en de stadsbewo-
ners van Grol het vuur steeds nader aan de schenen wordt gelegd. Af en toe doet 
de ruiterij van de Spanjaarden een uitval. Het Staatse leger weet echter steeds meer 
op te rukken. Na de veldslag keren 
de soldaten vermoeid terug naar hun 
kampementen. De gewonden worden 
afgevoerd naar het hospitaal in de stad.

Kaarten en dobbelen
Op zaterdag is te zien hoe soldaten 
hun soldij verbrassen aan kaartspelen 
en dobbelen. Dit zal uitgebeeld wor-
den door onder andere de Finse groep 
GARS. Wees gewaarschuwd, want zul-
ke spelletjes lopen soms uit de hand...

10.00 - 11.30 uur
Vrijdag en zaterdag

exercities - slagveld
Demonstraties van de uitoefening van de 
diverse legeronderdelen 

11.30 - 13.00 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

exercities - 
stadsplein wheme
Demonstraties van de uitoefening van 
de diverse legeronderdelen. Op zondag 
worden de troepen uitbetaald.

16.30 - 17.15 uur16.30 - 17.15 uur
Vrijdag

demonstratie 
schermen

16.30 - 17.15 uur16.30 - 17.15 uur
Zaterdag

KAARTEN & 
DOBBELEN

Live te aanschouwen op 
Stadsplein Wheme


