
Week van de Wijk-quiz        

 

 

1. Zutphen is een Hanzestad. 

a. Waar 

b. Niet waar 

 

2. Welke Hanzesteden zijn er? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Wat vervoerde men tussen de Hanzesteden? 

a. Planten 

b. Papier 

c. Metalen 

 

4. Wat was de functie van een kruittoren?  

a. Kruidenopslag 

b. Wapenopslag 

c. Slaapplaats voor wachters 

 

5. Aan welke rivier ligt Zutphen? 

a. Aan de Rijn 

b. Aan de IJssel 

c. Aan de Maas 

 

6. Wanneer is Zutphen ontstaan? 

a. Romeinse tijd 

b. Middeleeuwen 

c. Napoleontische tijd 

 

7. Door wie werd Zutphen ooit verwoest? 

a. Vikingen 

b. Napoleon 

c. Romeinen 
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8. Hoeveel mensen wonen er in Zutphen? 

a. 48 duizend 

b. 110 duizend 

c. 23 duizend 

 

9. Welke toren ziet u hier? 

 

 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

10. Uit welke tijd komen de torens van Zutphen? 

a. Rond de tijd 1900 

b. Middeleeuwen 

c. Romeinse tijd 

 

11. Hoe heten de muren en poorten rondom de stad? 

a. Toegangspoort 

b. Vestigingwerken 

c. Aardewerken wallen 
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12. In welke provincie ligt Zutphen? 

A. Overijssel 

B. Gelderland 

C. Utrecht 

 

13. Hoeveel staarten heeft de leeuw op het blauwe vlak van het 

Wapen van Zutphen? 

a. Twee 

b. Drie 

c. Eén 

 

14. Noem 2 actieve voetbalvereniging in Zutphen. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

15.  Noem het hoogste gebouw in Zutphen. 

A. De Pelikaan 

B. Sint Janskerk 

C. Bourgonjetoren 

 

16. Men noemt Zutphen ook wel torenstad. 

a. Waar 

b. Niet waar 
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17. Welke toren ziet u hier? 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
18. Waar staat dit? 

 

 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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19. Hoe heet dit gebouw en waar dient het tegenwoordig voor? 

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
20. Wat verkopen ze hier? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

21. Welke supermarkt zit er aan de Weg naar Laren? 

a. Albert Heijn 

b. Coop 

c. Spar 
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22. Waar staan de afkorting DWK voor? 

a. Drukke winkelkorting 

b. Drukke wegkwartier 

c. Deventer wegkwartier 

 

23. Wat is een kruidenbittertje? 

a. Een mengsel van kruiden 

b. Een jenevertje 

c. Een hoestdrankje 

 

24. Welke kleuren heeft de zutphense vlag? 

a. Blauw, wit en rood 

b. Rood, wit en oranje 

c. Geel en blauw 


