Steek nu over bij de stoplichten naar het grote plein. Als je goed kijkt zie je
iets bijzonders aan deze stoplichten. Ga langs het Postkantoor en sla bij de hele
hoge flat rechtsaf. Op de grond zie je allemaal tegels met de handafdrukken
van beroemde acteurs en actrices. Ken jij ze? Ga voor de brug linksaf en volg de
Oudegracht. Je komt langs vier enorme grote groene vrouwen. Ga met de bochts
langs het water mee naar rechts. Kijk nu uit naar een beeld aan je rechterhand
(tegenover het stadhuis) van een meisje. Zie je haar al?

HELDEN OP SOKKELS

SPEURTOCHT
(voor kids van 7 tot 12 jaar)

8 Dit beeld is gemaakt door een beroemde beeldhouwer; Pieter D’Hont. We
hebben in Utrecht nog meer beelden van deze kunstenaar (bijvoorbeeld Anne Frank). Dit
meisje zit op een paard. Niet zo maar een paard, maar een speciaal paard. Op de kermis zie je
dit soort paardjes wel eens rondjes rijden. Waarin?

Vul in de 5e letter van je antwoord in vakje 1 van je oplossing
Ga verder met je gezicht naar de Domtoren (Vismarkt). Zie je op de eerste brug
een beeld staan?
9 Dit beeld heeft als naam “Marktvrouwtje” en is gemaakt door Theo Van der
Vathorst. Hier was vroeger de vismarkt. De vis bleef lekker koel in manden die in de gracht
hingen. Toch heeft het marktvrouwtje geen vis onder haar armen. Wat wel?

Vul in de 3e letter van je antwoord in vakje 11 van je oplossing
Loop/fiets nu weer verder langs het water en ga bij de eerste brug linksaf de
Domtoren onderdoor. Steek de straat op naar het Domplein.
10 De laatste held die je moet zoeken is een vrouw op een hele hoge sokkel,
links voor de Domkerk. Het is een beeld gemaakt om de tweede wereldoorlog te herdenken.
Dit noem je een verzetsmonument. Veel mensen noemen dit beeld “de vrouw met de ijsco”.
Wat heeft de vrouw echt in haar hand? Schrijf het antwoord op.

Vul in de 6e letter van je antwoord in vakje 16 van je oplossing

DE ROUTE

Je begint en eindigt op het Domplein. Je kunt deze speurtocht
lopen of fietsen. Lopend doe je er ongeveer 30 tot 45 minuten over.
Op de fiets ben je iets sneller, al moet je hier en daar de fiets even
neerzetten. Veel plezier op deze heldentocht!

Dit is het einde van de speurtocht. Als het klopt kun je nu lezen wat er staat!

M I JN OPL OS S IN G:

GOED GEDAAN!
Tegen inlevering van de oplossing kun je een cadeautje ophalen bij de VVV aan
het Domplein (rechts tegenover de Dom, naast de muziekschool).

B

R

Rechts op het Domplein zie je een groot beeld van een man.
1 Deze man – Graaf Jan van Nassau- was heel bekend. Hij was de oudste broer van
Willem van Oranje en dus de voorvader van onze eigen prins Willem Alexander! Op de achterkant van het beeld lees je onderaan in een kleine cirkel een gezegde: wat betekent dat? Schrijf
het eerste woord op van dat gezegde.

4 De man op het paard heet Willibrord. Hij is een belangrijke man voor onze stad. Hij
heeft namelijk de eerste kerk en klooster in Utrecht laten bouwen. Er was een wedstrijd om
te bepalen wie er een beeld van Willibrord mocht maken. De Belgische beeldhouwer, Albert
Termote, had gewonnen. Welk (religieus) gebouw houdt Willibrord vast in zijn rechterhand?

Vul in de 1e letter van je antwoord in vakje 2 van je oplossing
Vul in de 4e letter van dit antwoord in vakje 17 van je oplossing

Je bent nu op het Janskerkhof. Steek voorzichtig over naar de Janskerk en ga er
rechts omheen. Zie je daar een fontein?

Loop nu achter het beeld langs, de kloostertuin van de Domkerk in.
Deze is geopend tussen 10 en 16 uur. Is de kloostertuin gesloten? Ga dan linksaf
(Lange Nieuwstraat) de grote straat is en sla meteen weer linksaf (Trans). Aan
het einde ga je linksaf, hier heet het Achter de Dom. Ga verder met vraag 3.

5 De Jonge Bacchus zit lekker in de fontein te spelen. In zijn linkerhand heeft hij
een beker vast. Loop een rondje om de fontein en bekijk het beeld eens goed. Schrijf op wat
hij in zijn rechterhand heeft?

2 Zoek in de tuin het beeld van Jan van den Doem. Dit beeld heet ook wel Jan
van Henegouwen. Hij was in de 14e eeuw bouwmeester van de Dom. Het dier onderaan bij
zijn voeten is ook een hele goede bouwer, vandaar dat de beeldhouwer het dier erbij heeft
gemaakt. Weet jij welk dier dat is?

Vul in de 3e letter van je antwoord in vakje 10 van je oplossing
Loop nu rechts om de kerk heen, naar de voorkant van de Janskerk. Daar staat
een beeldje van een meisje. Gevonden?

Vul in de 2e letter van dit antwoord in de vakjes 4, 6, 7, 12 en 15 van je oplossing

6 Dit meisje is heel bekend. Ken jij haar ook? Waardoor is ze zo beroemd geworden?
Schrijf haar voor- en achternaam op.

Loop door de andere poort - aan de achterkant -de tuin weer uit. Als je naar
rechts kijkt zie je een beeld staan.
3 Dit is een beeld van Francois Villon. Dat was een dichter en een boef uit Frankrijk.
De meeste gedichten schreef hij terwijl hij in de gevangenis zat (al bijna 600 jaar geleden). Vul
het woord in wat op de linkerkant van de sokkel staat.

Vul in de 2e letter van je antwoord in vakjes 5 en 8 van je oplossing
Keer je rug naar Anne toe en ga nu de Lange Jansstraat in. Midden op het kruispunt bots je bijna op een groot beeld. Ben je er al?

Vul in de 3e letter van je antwoord in vakje 9 van je oplossing
Loop/fiets nu (als je met je rug naar het beeld staat) naar links langs de grote
Domkerk. Steek over en ga verder de Domstraat in. Helemaal aan het eind van
de straat zie je een groot beeld van een man op een paard.

7 Dit beeld heet Thinker on Rock, dat betekent: Denker op de rots. Waarom
heet dit beeld zo, denk jij? Wat zou hij aan het uitdenken zijn? Het beeld is gemaakt door de
Engelse beeldhouwer Barry Flanagan, die wel van een grapje houdt. Wat voor dier herken jij
hierin? Schrijf op.

Vul in de 1e letter van je antwoord in vakje 14 van je oplossing

