
 
 





 
 
Start: Je staat met je rug naar de ingang van het Huis van de Stad. 
 
1. Ga rechtsaf de Keizerstraat in. 
Blijf rechtdoor lopen. De Keizerstraat gaat over in de Kleine Oosterwijck. 
Wat kun je allemaal aan een huis zien? 
 
2. Volg de Kleine Oosterwijck tot aan de Vischmarkt. 
Steek schuin naar rechts de Vischmarkt over en ga onder de Vischpoort door. 
 
3. Ga linksaf over de Strandboulevard. 
Wat zie je allemaal op en in het water? 
 
4. Volg de Strandboulevard en ga de volgende straat linksaf in, de Hoogstraat.  
Ga de 2e straat rechtsaf de Heeraaltzstraat in. Volg die tot je bij de Bruggestraat komt, met 
de bakker op de hoek. 
Wat kun je kopen bij de bakker? 
 
5. Steek over en ga schuin rechts de Kerkstraat in. Volg die tot aan de Grote Kerk. 
 
6. Loop links om de kerk heen, via Achterom, kijk naar het poortje aan je linkerkant. 
Wat zie je allemaal op de plaquette boven het poortje?   
Je komt nu op het Kerkplein. 
 
7. Ga naar rechts naar de ingang van de Grote kerk of Onze Lieve Vrouwekerk 
Als je wilt mag je naar binnen tijdens openingstijden: maandag tot donderdag van 13.30 tot 
16.30 uur.  
 
Als je binnen komt ligt er een gastenboek bij binnenkomst. Mensen schrijven daar iets in. 
Bijvoorbeeld hoe ze het bezoek aan de kerk hebben ervaren. 
 
In de kerk: 
Er staan twee soorten meubels in de kerk waar je op kunt zitten. 
Hoe heten deze meubels? 
Er staan namen op de stenen vloer.  
Waarom staan er namen op de vloer? 
 
Informatie over de kerk:
Achterin de kerk staat een tafel met informatie over de kerk.  
Wat gebeurde er met de toren van de kerk? 



Er liggen spiegels op de bank. 
Met deze spiegels kun je de plafondschilderingen makkelijker bekijken. 
 
Het is leuk als je nu nog iets in het gastenboek wilt schrijven. Loop de kerk uit. 
 
8. Ga met je rug naar de kerk staan, steek het Kerkplein over en ga de Straat van 
Sevenhuysen in. 
Je komt op een pleintje: Het Blokhuis. Loop door en ga rechtdoor. Rechts zie je de 
Vanghentoren. 
Ga rechtsaf het poortje door naar het parkje en meteen linksaf. Nu zie je het water, het 
Wolderwijd. * Na 18.00 uur is de poort gesloten : Ga dan langs de Vanghentoren het 
straatje links in. Daarna rechtsaf de Smeepoortstraat in. Ga na ongeveer 50 m linksaf de 
Donkerstraat in. Ga dan verder bij 10. 
Wat zie je allemaal in het parkje? 
 
9. Ga linksaf door de poort en loop over het Muntplein. 
Ga door het metalen hek, rechtsaf de Smeepoortstraat in. 
 
10. Ga de eerste straat links, de Donkerstraat in. 
Na 25 meter vind je aan je rechterhand het Stadsmuseum. Ga daar naar binnen. Ga de 
eerste kamer rechts binnen. 
Wie staat er op het schilderij schuin achterin de kamer? 
 
11. Weer buiten ga je na het museum rechtsaf de Smeepoortenbrink op. 
Ga aan je linkerhand de Poort door. 
 Hoe heet die poort? 
 
12. Loop over het Kloosterplein naar de Catharinakapel. (Indien geopend, loop even naar 
binnen om de prachtige glas-in-lood ramen te bekijken.) 
Ga aan de linkerkant van de Catharinakapel de smalle doorgang tussen de kapel en het 
witte kantoorgebouw door.  
 
13. Je komt in de Academiestraat, loop door naar de poort.  
 Hoe heet het torentje?  
 
14. Ga het Hortuspark in, steek het wandel/fietspad over en ga rechtdoor. Ga tussen (aan 
je linkerkant) het terras van de Hema en (aan je rechterkant) het terras van hotel Markt7, 
onder de doorgang door en kom uit op de Markt. 
 
15. Ga rechts van het gebouw met de klokkentoren en na de ijszaak linksaf de 
Vleeshouwerssteeg door. 
 
16. Steek de Hoogstraat over en ga de Grolsteeg in. Volg die tot je op de Vischmarkt 
bent. 
Steek die schuin naar rechts over en ga achter de waterpartij en rechts naast restaurant 
Basiliek de Kapelsteeg in. Ga aan het einde linksaf de Nonnenstraat in. 
 
17. Ga de Keizerstraat in en dan ben je weer bij het Huis van de Stad. 
Voor een kopje koffie kun je naar binnen en naar de Bibliotheek. 
  
Voor informatie en reacties kunt u een e-mail sturen naar taalhuis@bnwv.nl  
 
Maak een woordspin van wat je gezien hebt. 
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