Deze quiz puzzel hoort bij de stadswandeling.
Tijdens de wandeling komen jullie langs bijzondere plaatsen en gebouwen van de
binnenstad van Deventer. Over een aantal van deze gebouwen gaan de volgende
meerkeuze vragen. De letter bij het goede antwoord schrijf je in het hokje achter de vraag.
Als alle hokjes correct zijn ingevuld lees je van beneden naar boven de plek waar we samen
gaan lunchen.
Nr Gebouw
1

Bergkerk

2

Gat in de muur

Vraag over iets van het
gebouw
Welke heilige is de
schutpatroon van de
Bergkerk?
De gaten in muren diende
ter bescherming van het
berg kwartier. Waartegen
was deze bescherming?

Keuze antwoorden
D.
E.
F.
H.
I.
J.

3

Synagoge

In welke bouwstijl is de
synagoge gebouwd?

4

Wilhelmina
fontein

Ter ere waarvan is de fontein
gebouwd?

S.
T.
R.
A.

D.

E.

5

Brouwershuis

In de stoep zijn blauwe
stenen, waarvoor diende
deze stenen?

I.
J.

K.
L.

Heilige Antonius
Sint Nikolaas
Franciscus
Tegen verzakking
van huizen
Tegen het hoge
water van de IJssel
Tegen de
aanvallen van de
Spanjaarden
Romaans
Moors
Klassiek
Koningin
Wilhelmina kwam
op bezoek in
Deventer
Aanleg van
riolering in
Deventer
Aanleg van
waterleiding in
Deventer
Ruimte voor het
schavot
Ruimte voor
rechtspraak
buiten
Ruimte voor
bescherming van
de rechter tegen
pesten

Juiste
letter

6

Waag

Wat werd vroeger in de
waag gewogen?

7

Munttoren

In de munttorren werden
munten geslagen voor
gezamenlijk gebruik, samen
met wie werden de munten
gedeeld?

8

Lebuinuskerk

Tegen de kerk aan waren
woningen gebouwd voor
vrouwen, de
Stovezettershuisjes.
Waarvoor kwamen mensen
uit Deventer bij deze
vrouwen?

9

Botermarkt

Wat betekend de tekts: Fide
sed cui vide

10 Stadshuis

Op het stadshuis zie je het
wapen van Deventer, Dit
wapen heeft een éénkoppige
adelaar. Wat kun je afleiden
uit het feit dat de adelaar
maar één kop heeft en geen
twee zoals meestal?

11 Latijnse school

Wie staat er afgebeeld op
het snijraam boven de deur?

P.
R.
S.
F.

Heksen
Marktgoederen
Gewichten
De stedendriehoek Deventer
Zuthpen
Apeldoorn
G. Deventer Zwolle
Kampen
H. De verenigde
Nederlanden
M. Ze verkochten
door de kerk
gewijde stoofjes
N. Ze verkochten
stoofjes met
warme kooltjes
om te gebruiken
in de koude kerk
O. Voor raad bij het
uitdrijven van
spoken en
geesten.
E. Vertrouw, maar
zie goed toe op gij
vertrouwd
F. Wie goed doet,
goed ontmoet
G. Let op wat je doet,
het oog van God
ziet alles
T. Deventer is een
vrije Rijksstad
R. Deventer heeft te
weinig adellijke
betrekkingen voor
een adelaar met
twee koppen
S. Het wapen is van
voor 1250
N. Desiderius
Erasmus
O. Willem Jan Aalders
P. Pieter van Hoeven

12 Sociëteit de
Hereeniging
13 Proosdij

Dit gebouw is in 1836
gebouwd. Met welk doel is
het gebouwd?
Waarom heet dit huis zo?

A. Atheneum
B. Academie
C. Gymnasium
M. Het gebouw is het
oudste huis in
Nederland
H. De proost woonde
in het huis
I. Een brinkgelach
waar men
proostte na de
dienst in de kerk

Waar gaan we eten tijden de lunch?
…………………………………………………………………………………………………..

