
1. Welke beschermheilige is te 

vinden in de Bergstraat? 

a. Antonius 

b. Sinterklaas 

c. Lebuinus 

Neem de 1
ste

 letter 

 
2. In de Bergstraat is één 

huisnummer dat in letters is 

weergegeven. Welk 

huisnummer is dit? 

 Neem de 2
de

 letter 

 
3. Wat staat er op het bordje aan 

de Wilhelmina fontein? 

a. Verboden te zwemmen 

b. Verboden te vissen 

c. Geen drinkwater 

Neem de 11
de

 letter 

 



4. Welke gebouw bevindt zich 

naast de Waag? 

a. Middelbare school 

b. Openbare bibliotheek 

c. Gerechtshof 

Neem de 2
de

 letter 

 
5. Aan de Waag hangt een ketel 

die vroeger gebruikt werd om 

mensen in te koken. Welk soort 

misdadigers werd op deze 

manier bestraft? 

a. Beoefenaars hekserij 

b. Prostituees 

c. Valsmunters 

Neem de 9
de

 letter 

 
6. Wie/wat werd in deze toren 

geslagen? 

a. Munten 

b. Hoefijzers 

c. Weeskinderen 

Neem de 3
de

 letter 

 



7. De vrijmetselarij is gevestigd in 

een pand aan de 

Rijkmansstraat.  Welke loge is 

hier gevestigd? 

a. Stedendriehoek 

b. Le préjujé vaincu 

c. Soefi Centrum 

Neem de 11
de

 letter 

 
8. Op enkele hoeken van panden 

van het Bergschild zie je gaten 

voor kettingen. Dit ter 

verdediging in de Spaanse 

periode.  Als Deventer 

aangevallen werd, trokken de 

inwoners de kettingen omhoog 

zodat de paarden er niet door 

konden. Hoe heet het pand 

met het kettinggat op de foto? 

a. De Golden Wijfel 

b. 't Swarte Peert 

c. Die Lantscroene 

Neem de 5
de

 letter 

 



9. Waar kun je op het 

Bergkerkplein Noorse truien 

kopen? 

a. De Bergkerk 

b. De Wandelwinkel 

c. NV Bergkwartier 

Neem de 5
de

 letter 

 
10. Welke uitspraak is niet van 

toepassing op de Bergkerk? 

a. Hoge kerken vangen veel 

wind 

b. De kogel is door de kerk 

c. Wie hoog klimt kan hard 

vallen 

Neem de 1
ste

 letter 

 



11. In het steegje achter de 

Synagoge is een ongebruikelijk 

straatnaambordje te vinden. In 

welke taal is dit bordje 

geschreven? 

a. Arabisch 

b. Cyrillisch 

c. Hebreeuws 

Neem de 2
de

 letter 

 
12. Wie klimt er uit het raam in de 

Walstraat? 

a. Kat 

b. Vrouw 

c. Man 

Neem de 1
ste

 letter 

 
13. Als je voor het kantongerecht 

staat zie je in de grond de 

fundamenten van welk 

voorwerp? 

a. Reuzenrad 

b. Podium 

c. Schavot 

Neem de 6
de

 letter 

 



14. Wat heeft de figuur boven het 

poortje in zijn hand? 

a. Zandloper 

b. Sleutelbos 

c. Perkamenten rol 

Neem de 8
ste

 letter 

 
15. Wat tref je aan in de 

Jordenshof? 

a. Beeld van Apollo 

b. Stenen bank 

c. Fontein 

Neem de 2
de

 letter 

 
16. In de Sandrasteeg staat het 

oudste stenen huis van 

Nederland. Wat is hier dicht 

gemetseld? 

a. Vensters 

b. Deuren 

c. Brievenbus 

Neem de 1
ste

 letter 

 



17. Wie heeft de Botermarkt aan 

Deventer geschonken? 

a. J. van Marle 

b. G. Groote 

c. A. Heidema 

Neem de 3
de

 letter 

 
18. Waar moet je je melden als de 

Kloostertuin gesloten is? 

a. Theater Bouwkunde 

b. Atheneumbibliotheek 

c. Sajetbaal 

Neem de 5
de

 letter 

 
19. Wie schrijft zijn eigen naam in 

het bovenlicht van de Latijnse 

School? 

a. Alexander Hegius 

b. Geert Groote 

c. Desiderius Erasmus 

Neem de 1
ste

 letter 

 
20. Wie bouwde het orgel in de 

Lebuinuskerk? 

a. Holtgrave 

b. Lebuinus 

c. Pijpman 

Neem de laatste letter 

 



21. Wie houdt hier een oogje in het 

zeil? 

a. Deken Doys 

b. Lebuinus 

c. Dominee Grendaat 

Neem de 3
de

 letter 

 
22. In welke stijl is het gebouw van 

de Hereeniging gebouwd? 

a. Jugendstil 

b. Neoclassicisme 

c. Gotiek 

Neem de 2
de

 letter 

 
23. Welke 2 apostelen worden 

genoemd op de voorgevel van 

de Russisch Orthodoxe 

Parochie aan de Korte 

Assenstraat? 

a. Marcus en Johannes 

b. Petrus en Paulus 

c. Lucas en Mattheüs 

Neem de 4
de

 letter van de 

eerste naam 

 
24. Naast de Waag staat een 

maquette van Deventer. Hierop 

staan ook een aantal 

historische gebeurtenissen 

vermeld. Wie stichtte in 1374 

de Moderne Devotie? 

a. Geert Groote 

b. Calvijn 

c. Luther 

Neem de 1
ste

 letter 

 
 


