
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.
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