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6 - 12 jaar

provincie Utrecht 

Domtoren 

fiets 

buitenplaats

molen

anwb paddenstoel

draaiorgel

Rietveld 

gracht

Ga je op bezoek of woon je in de provincie Utrecht? 
Kijk dan of je deze items tegenkomt tijdens je reis. 
Het zijn allemaal dingen die een rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van Utrecht. Zie je een item? Zet een 
streepje door het plaatje. Heb je ze allemaal? BINGO! Je 
hebt gewonnen. 

PS. Je hoeft de plaatjes niet te letterlijk te nemen. Als je bijv. iets 
van Rietveld of Mondriaan ziet anders dan de stoel of het schilderij 
mag je ook een streep zetten. 

Molen In provincie Utrecht zie je verschillende molens: 
korenmolens en poldermolens.

Buitenplaats Zo heten grote huizen buiten de stad. In Utrecht 
vindt je ze vooral op de Utrechtse Heuvelrug.

Fiets Veel mensen gebruiken de fiets om provincie 
Utrecht te verkennen.

ANWB Op 1 juli 1883 werd de ANWB in Utrecht opgericht.

Provincie 
Utrecht 

Dit is de vlag met de kleuren van provincie Utrecht. 
Alle provincies hebben een eigen vlag. 

Domtoren Van ver buiten de stad is de 112 meter hoge 
Domtoren te zien.

Draaiorgel In Utrecht staat het enige draaiorgel-museum van 
Nederland. Ben jij er al geweest? Gelukkig kun je ze 
ook gewoon op straat zien. 

Gerrit 
Rietveld

Een hele bekende Nederlandse architect die je 
herkent aan het gebruik van kleuren en stijl. 

Gracht In Utrecht zie je iets wat je bijna nergens anders 
ziet: benedenstraatjes langs de gracht, ook wel 
werven genoemd. 

Wat zie je?

bingo 

Utrecht
Kaart 1
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6 - 12 jaar

provincie Utrecht 

Domtoren 

fiets 

buitenplaats

molen

anwb paddenstoel

draaiorgel

Mondriaan 

gracht

Ga je op bezoek of woon je in de provincie Utrecht? 
Kijk dan of je deze items tegenkomt tijdens je reis. 
Het zijn allemaal dingen die een rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van Utrecht. Zie je een item? Zet een 
streepje door het plaatje. Heb je ze allemaal? BINGO! Je 
hebt gewonnen. 

PS. Je hoeft de plaatjes niet te letterlijk te nemen. Als je bijv. iets 
van Rietveld of Mondriaan ziet anders dan de stoel of het schilderij 
mag je ook een streep zetten. 

Molen In provincie Utrecht zie je verschillende molens: 
korenmolens en poldermolens.

Buitenplaats Zo heten grote huizen buiten de stad. In Utrecht 
vindt je ze vooral op de Utrechtse Heuvelrug.

Fiets Veel mensen gebruiken de fiets om provincie 
Utrecht te verkennen.

ANWB Op 1 juli 1883 werd de ANWB in Utrecht opgericht.

Provincie 
Utrecht 

Dit is een bord met de vlag en kleuren van provincie 
Utrecht. Alle provincies hebben een eigen vlag. 

Domtoren Van ver buiten de stad is de 112 meter hoge 
Domtoren te zien.

Draaiorgel In Utrecht staat het enige draaiorgel-museum van 
Nederland. Ben jij er al geweest? Gelukkig kun je ze 
ook gewoon op straat zien. 

Piet Mondriaan Een bekende Nederlandse schilder die je herkent 
aan het gebruik van kleuren en zwarte lijnen.

Gracht In Utrecht zie je iets wat je bijna nergens anders 
ziet: benedenstraatjes langs de gracht, ook wel 
werven genoemd. 

Wat zie je?

bingo 

Utrecht
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6 - 12 jaar

provincie Utrecht 

Domtoren 

molen 

buitenplaats

Rondvaartboot

anwb paddenstoel

draaiorgel

Mondriaan 

gracht

Ga je op bezoek of woon je in de provincie Utrecht? 
Kijk dan of je deze items tegenkomt tijdens je reis. 
Het zijn allemaal dingen die een rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van Utrecht. Zie je een item? Zet een 
streepje door het plaatje. Heb je ze allemaal? BINGO! Je 
hebt gewonnen. 

PS. Je hoeft de plaatjes niet te letterlijk te nemen. Als je bijv. iets 
van Rietveld of Mondriaan ziet anders dan de stoel of het schilderij 
mag je ook een streep zetten. 

Rondvaartboot Die zie je door de grachten varen. 

Buitenplaats Zo heten grote huizen buiten de stad. In Utrecht 
vindt je ze vooral op de Utrechtse Heuvelrug.

Molen In provincie Utrecht zie je verschillende molens: 
korenmolens en poldermolens.

ANWB Op 1 juli 1883 werd de ANWB in Utrecht opgericht.

Provincie 
Utrecht 

Dit is een bord met de vlag en kleuren van provincie 
Utrecht. Alle provincies hebben een eigen vlag. 

Domtoren Van ver buiten de stad is de 112 meter hoge 
Domtoren te zien.

Gracht In Utrecht zie je iets wat je bijna nergens anders 
ziet: benedenstraatjes langs de gracht, ook wel 
werven genoemd. 

Piet Mondriaan Een bekende Nederlandse schilder die je herkent 
aan het gebruik van kleuren en zwarte lijnen.

Draaiorgel In Utrecht staat het enige draaiorgel-museum van 
Nederland. Ben jij er al geweest? Gelukkig kun je ze 
ook gewoon op straat zien.

Wat zie je?

bingo 

Utrecht
Kaart 3



Aan de slag!

© Ontwerp & tekst: Landschap Erfgoed Utrecht  
Illustraties: Lotte Drouen Deze pagina is onderdeel van het ‘UtrechtAltijd spelletjesboek’. Kijk op www.utrechtaltijd.nl/spelletjesboek voor alle spelletjes.

6 - 12 jaar

provincie Utrecht 

Domtoren 

molen 

buitenplaats

Rondvaartboot

anwb paddenstoel

draaiorgel

Rietveld

gracht

Ga je op bezoek of woon je in de provincie Utrecht? 
Kijk dan of je deze items tegenkomt tijdens je reis. 
Het zijn allemaal dingen die een rol hebben gespeeld in 
de geschiedenis van Utrecht. Zie je een item? Zet een 
streepje door het plaatje. Heb je ze allemaal? BINGO! Je 
hebt gewonnen. 

PS. Je hoeft de plaatjes niet te letterlijk te nemen. Als je bijv. iets 
van Rietveld of Mondriaan ziet anders dan de stoel of het schilderij 
mag je ook een streep zetten. 

Rondvaartboot Die zie je door de grachten varen. 

Buitenplaats Zo heten grote huizen buiten de stad. In Utrecht 
vindt je ze vooral op de Utrechtse Heuvelrug.

Molen In provincie Utrecht zie je verschillende molens: 
korenmolens en poldermolens.

Domtoren Van ver buiten de stad is de 112 meter hoge 
Domtoren te zien..

Provincie 
Utrecht 

Dit is de vlag met de kleuren van provincie Utrecht. 
Alle provincies hebben een eigen vlag. 

ANWB Op 1 juli 1883 werd de ANWB in Utrecht opgericht.

Gracht In Utrecht zie je iets wat je bijna nergens anders 
ziet: benedenstraatjes langs de gracht, ook wel 
werven genoemd. 

Gerrit 
Rietveld

Een hele bekende Nederlandse architect die je 
herkent aan het gebruik van kleuren en stijl.

Draaiorgel In Utrecht staat het enige draaiorgel-museum van 
Nederland. Ben jij er al geweest? Gelukkig kun je ze 
ook gewoon op straat zien.

Wat zie je?

bingo 

Utrecht
Kaart 4


