Met de dukaten kunt u maar liefst 3 toeristische
bezienswaardigheden bezoeken van april t/m oktober.
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Stadsmuseum
12.00 - 16.30
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Te bezichtigen met dukaten
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Woensdag Dukatendag
Zie voor meer info
www.groenlo.nl
www.dukatengroenlo.nl
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dukaten info
• Met de dukaten kunt u
3x entree betalen

2

Calixtusbasiliek
afwijkende openingstijden
zie www.calixtus.nl

• Met dukaten kunnen geen
consumpties worden
betaald
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Kerkers (bij de VVV)
13.30 en 14.30

• Overgebleven dukaten
worden niet teruggenomen
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Stadsboerderij Grolle
11.00 - 16.30

5

Stoomhoutzagerij
13.00 - 16.30

Openingstijden zaterdag:
www.stoomhoutzagerij.nl

6

Vestingstad Express
rit om: 11.00 - 14.00

Tijden laagseizoen:
www.vestingstadexpress.nl

Realisatie tekeningen:
Vix - Vic Hulshof
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Met de dukaten kunt u een bezoek brengen aan:

Vestingstad Express

Stadsmuseum Groenlo

Toren klimmen Calixtusbasiliek

Tijdens de Tachtigjarige oorlog heeft Frederik
Hendrik, de jongste zoon van Willem van oranje,
een belangrijke rol gespeeld bij de Slag om Grolle. U kunt tijdens deze rit met de Groenlo Vestingstad Express horen, zien en beleven wat en
vooral waar zich de strijd heeft afgespeeld. In de
stad Groenlo en omgeving laten we u de meest
historische plaatsen zien. Kiest u de Groenlo
Vestingstad Express, dan is het 2 uur genieten
van de rit, de omgeving en de prachtige natuur.
Meer info op www.vestingstadexpress.nl

In het Stadsmuseum Groenlo staat de Tachtigjarige Oorlog centraal. Met deze oorlog in de
17e eeuw hebben de Nederlanden zich losgemaakt van Spanje. Grol een sterke vestingstad,
is toen vaak belegerd, de ene keer door Staatse
legers de andere keer door de Spanjaarden. Een
maquette van de vestingstad anno 1627, schilderijen, historische wapens, penningen, boeken
en talloze andere objecten geven een levendig
beeld van de gebeurtenissen in deze roerige tijd.
Het museum ondersteunt de geschiedenislessen van groep 7 en 8 van de basisscholen. Gemiddelde duur van een museumbezoek: 1,5 uur.

De bijna 75 mtr hoge toren van de Basiliek is
beeldbepalend voor de stad Groenlo. Het is mogelijk deze toren te beklimmen: via wenteltrappen met ruim 200 treden bereikt u de trans. Een
aanrader; een unieke ervaring! Op ruim 40 mtr
hoogte heeft u dan een geweldig uitzicht over
Groenlo; de wijde omgeving met de diverse
plaatsen. Informatieborden met foto’s helpen
u bij de oriëntatie. Bij helder weer kan het zicht
wel 40 km zijn. Vakkundige gidsen begeleiden u
tijdens uw klimtocht naar boven. Onderweg maken ze 3 tussenstops en informeren u daar over
vele interessante zaken betreffende toren en het
kerkgebouw. Ook de basiliek is te bezichtigen.

Locatie: Marveld Recreatie
Elshofweg 6 | 7141 DH Groenlo
Ritten tijdens vakanties dagelijks m.u.v.
vrijdag. In het voor- en naseizoen alleen op
woensdag en in het weekend.
Info: www.vestingstadexpress.nl
Tel: 0544 - 466000
Duur: 1½ à 2 uur

Locatie: Mattelierstraat 33 | 7141 BP Groenlo
Open: Maandag t/m zaterdag 12.00 uur t/m
16.30 uur. Kassa sluit om 16.00 uur
Info: www.stadsmuseumgroenlo.nl
Tel: 0544 - 462668
Duur: 1 à 1½ uur

Locatie: Kerkwal
Open: Zie schema met de openingstijden op:
www.calixtus.nl
Duur: 1½ uur

Stoomhoutzagerij

Stadsboerderij Grolle

Rondleiding Kerkers

De Stoomhoutzagerij NAHUIS heeft vele jaren
achtereen gedraaid, totdat er plotseling een
einde aan kwam, echter ....niet voor lang. Dankzij
het initiatief en het enthousiasme van vele instanties, particulieren, de familie NAHUIS en de
Houthandel en Zagerij NIJENHUIS & HENDRIKSEN B.V. is de “oude stoomhoutzagerij” als een
werkend museum opnieuw tot leven gekomen.
Een aantal keren per jaar is het museum voor
het publiek geopend. U kunt dan met eigen ogen
zien hoe al 100 jaar met deze machines gewerkt
wordt. Alles zal in volbedrijf zijn.
Een herkenning voor de ouderen, een belevenis
voor de jongeren. Deze ‘Draaidagen’ kunt u
vinden op www.stoomzagerij.nl

Het museum Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat in het centrum van Groenlo, dateert
van 1623. Het is een zeer gaaf voorbeeld van
een vroeg 17e-eeuwse stadsboerderij, de enige
in Groenlo en verre omgeving. Hoewel de toog
uit 1623 afkomstig is uit een ander pand, is het
geheel een zeer fraai en historisch belangwekkend gebouw. En is de boerderij een deel van
de identiteit van de stad en zijn bewoners. In
het museum kunt u o. a. een ‘mooie kamer’
zien,een woonkeuken met bedstee, een grote
schouw, een weefkamer met 17-eeuws weefgetouw en diverse oude boerenwerktuigen en
gereedschappen. Iedere twee maand is er een
wisselende tentoonstelling.

In 2016 heeft een groep vrijwilligers ervoor
gezorgd dat de onderaardse kerkers uit de
17e eeuw weer voor het publiek te bezichtigen zijn. De rechtspraak in die periode wijkt
sterk af van de huidige. Een film over een
heksenproces dat in 1613 in Groenlo gevoerd
is, geeft een beeld van die periode. Deze film
wordt gedraaid tijdens de bezichtigingen. Elke
woensdag en zaterdag zijn er om 13.30 en
14.30 uur rondleidingen.

Locatie: Winterswijkseweg 47-49 Groenlo
Info: www.stoomzagerij.nl
Tel: 0544 - 463489

Locatie: Notenboomstraat 15 Groenlo
Open: Maandag t/m zaterdag 12.00 uur tot 16.30 uur
Info: www.stadsboerderijgrolle.nl
Tel: 0544 - 468729 Duur: 1 uur

Locatie: Kevelderstraat 1 Groenlo
Open: Woensdag 13.30 uur en 14.30 uur.
Melden bij de VVV Kevelderstraat 1 Groenlo
Tel: 0544 - 461247
Zaterdag 13.30 uur en 14.30 uur
Melden bij Stadsmuseum
Mattelierstraat 33 Groenlo
Tel: 0544 - 462668
Duur: 45 minuten
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Verkooppunten: Receptie Marveld, VVV en alle deelnemers

info:

/VestingdagenGroenlo of: www.groenlo.nl

