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Foto 1: Het stadhuis op deze foto is ontworpen door:
a. architect Gärtner
b. architect Weber
c. bouwmeester Pasqualini
Foto 2: De Engelenkampstraat werd aangelegd op:
a. de Diek
b. de Sjiefbaan
c. de Ruitersbeemd
Foto 3.: Tekst boven de toegangsdeur van het Mariapark verwijst naar Zoeaaf
Lindemans. Wat is een Zoeaaf?
a. Romeins veldheer
b. soldaat in dienst van de Paus
c. officier van de Sjtadssjötterie St. Rosa
Foto 4: Deze heilige Sint Petrus Martyr van Verona was:
a. één van de eerste Jezuïeten aan de Latijnse school
b. de eerste Franciscaan in Sittard
c. één van de eerste leerlingen van Dominicus
Foto 5.: De Sjlaag in de Kemperkoul vond plaats in:
a. 1543
b. 1676
c. 1802
Foto 6: Kerkvisitatie betekent:
a. bezoek van een bisschop of zijn plaatsvervanger
b. gemiddelde aantal bezoeken per kerkganger per maand
c. bepalen van de bouwkundige staat door Monumentenwacht
Foto 7: De bouwstijl van de Grote Kerk is:
a. Maaslandse Renaissance
b. Maaslandse Gotiek
c. Neogotiek
Foto 8: Dit pand ligt :
a. aan het Kloosterplein
b. in de Voorstad
c. in de Wilhelminastraat

Foto 9: Op deze plek ligt anno 2007:
a. een appartementencomplex
b. een school
c. een parkeerplaats
Foto 10: Deze foto is gemaakt in :
a. de Voorstad
b. de Brandstraat
c. de Limbrichterstraat
Foto 11: In dit winterlandschap loopt :
a. de Geleenbeek
b. de Keutelbeek
c. de Molenbeek
Foto 12.: Deze overstroming zorgt voor wateroverlast in:
a. Parklaan
b. Molenbeekstraat
c. Paardestraat
Foto 13: Hier ziet u onder andere:
a. de Handelsstraat en het Fisherpad
b. de Parallelweg en de Walramstraat
c. de Wilhelminastraat en de Brugstraat
Foto 14: Op deze foto ziet u een gedeelte van :
a. Parklaan
b. Agricolastraat
c. Kastanjelaan
Foto 15: Deze foto is gemaakt in:
a. Paardestraat
b. Bergstraat
c. Putstraat
Foto 16: De politieagent wijst richting :
a. Voorstad
b. Steenweg
c. Wilhelminastraat

Foto 17: Hier ziet u een gedeelte van :
a. Walstraat
b. Misboekstraat
c. Helstraat

Foto 18: het Jochem Erenshoes ligt aan :
a. Oude markt
b. Kloosterplein
c. Deken Tijssenstraat
Foto 19: Deze foto is gemaakt in :
a. Walramstraat
b. Haagstraat
c. Geldersestraat
Foto 20: Dit is de Prinsenwagen van:
a. Prins Math I (Jaspers) 1928
b. Prins Sjuul I ( Paques) 1949
c. Prins Arno II (Dieteren) 1955
Foto 21: Hier is een gedeelte gefotografeerd van :
a. Sint Josephschool
b. Groene Kruisgebouw
c. Patronaatsgebouw in Ophoven
Foto 22: Schtad Zitterd is als pand gebouwd in 1933 en was toen:
a. een drukkerij
b. een café / herberg
c. een brouwerij
Foto 23: Deze foto is gemaakt vanaf de:
a. Begijnenhofwal
b. Dominicanenwal
c. Wieër
Foto 24: Op deze plek was anno 2007 gevestigd:
a. Wilsport
b. Italiaans restaurant Latino
c. Boekhandel Piet Deeder
Foto 25: Wanneer bereikten de eerste Amerikaanse tanks de binnenstad van Sittard?
a. 12 september 1944
b. 18 september 1944
c. 29 september 1944
Foto 26: Het villapark is ontworpen door architect:
a. Wielders
b. Tersteegh
c. Leinders

Foto 27: Een oudere benaming voor de Kolleberg is:
a. Tomele
b. Collenbergh
c. beide benamingen zijn juist
Foto 28: De straat aan de linkerkant op deze foto is:
a. Walstraat
b. Engelenkampstraat
c. Walramstraat
Foto 29: De Sint Rosa kapel is gebouwd in:
a. 1586
b. 1671
c. 1675
Foto 30: In Sittard noemt men dit klooster ook wel:
a. ’t Klösterke van de erm kènjer
b. ’t Hoes mit de zeve brögke
c. ’t Klooster aan de Pötpaort
Foto 31: Waar ligt anno 2007 de Odaparking op deze foto:
a. achter de toren van de Grote Kerk
b. links van de toren
c. rechts van de toren
Foto 32: Zèfke Mols woonde in een schuur gelegen:
a. in de volksbuurt Hèl en Paradies
b. bij het Franse Klooster
c. bij het voetbalveld van de Sittardse Boys
Foto 33: Het linker bouwwerk wordt gebruikt :
a. als klokkentoren van de Basiliek
b. als luchtkoker voor de keuken van het Ursulinenklooster
c. als liftkoker
Foto 34: Hier ziet u een gedeelte van :
a. Brandstraat
b. Limbrichterstraat
c. Steenweg

Foto 35: Op deze foto begint de afbraak van :
a. Paradijsstraat
b. Molenbeekstraat
c. Nieuwstraat

Foto 36: De jonge man loopt hier richting:
a. de Baandert
b. de Parklaan
c. het Tempelplein
Foto 37: Dit is :
a. Walstraat
b. Paradijsstraat
c. Gouverneur van Hövellstraat
Foto 38: Hier ziet u de achterzijde van:
a. de Sint Michielskerk
b. gedeelte van het voormalige Ursulineninternaat
c. het zusterverblijf van het voormalige Ursulinenklooster
Foto 39: Het hoogste gebouw op deze foto is:
a. het Ecrevissehuis
b. het Kritzraedthuis
c. het Wijnhuis
Foto 40: Schootsvelden waren oorspronkelijk een onderdeel :
a. van een verdedigingssysteem
b. van volkstuinen
c. van groenvoorziening.
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