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In de Middeleeuwse Oude
Calixtuskerk is vanaf
januari 2009 één van
de meest dramatische en
spannende gebeurtenissen
uit de Tachtigjarige Oorlog
opnieuw te beleven: de
belegering en verovering van
de oude vestingstad Grol door
de roemruchte veldheer en
stadhouder Frederik Hendrik.

