
Slootkunst is een kunstroute met kunstwerken van kunstenaars, particulieren,
scholen, verenigingen en wie maar mee wil doen uit Nieuwkoop en omgeving. Deze ‘route’ loopt via de
ringsloot (dijk) en voorwetering (Dorpsstraat).
Er wordt gewerkt aan de Dorpsstraat, we weten niet hoe lang dit duurt.
Dus als u gaat kijken, let goed op!

Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop wil graag haar steentje bijdragen en heeft vragen bedacht over de
kunstwerken en wat algemene vragen.
Leuk om op een andere manier naar kunst te kijken.

Puzzelroute Slootkunst

Vragen over de hele route:

1. Wat vinden jullie het mooiste kunstwerk?

2. Maak een selfie met een kunstwerk en stuur deze door naar 0625165800 of mail naar
goededoelendagnieuwkoop@gmail.com

3. De otter is weer terug in de Nieuwkoopse plassen, onderweg komen jullie ook veel otters tegen op de
kunstwerken. Hoe lang (inclusief staart) kan een volwassen otter worden?

4. Op de route van de slootkunst zie je voetstappen, welke kleuren hebben de voetstappen?

5. Er zijn diverse kunstwerken met een koe, geef een spreekwoord met Koe.

6. Los de rebus op.
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Vragen kunstwerken en kunstenaars:

1. Hoe oud is Bram?

2. Wat zijn geen primaire kleuren bij “Zonsondergang” ?

3. “ Pril Geluk” Hoeveel zwanen zie je?

4. Op hoeveel plekken kun je een pion neerzetten op een keezbord?

5. Hoe noemde je vroeger het bruine goud van Nieuwkoop?

6. Welke dieren zie je bij 750?

7. Wat vind jij hiervan en wat doe jij hieraan?

8. Welk kunstwerk was al klaar in 2020?

9. Hoeveel haak-uren is Danette Kempers bezig geweest met haar kunstwerk?

A: ruim 50 uur B: ruim 45 uur C: ruim 35 uur D: ruim 40 uur

10.Welke kunstenaar(s) hebben een nieuw “Nieuwkoops Volkslied” gemaakt?

11.Wat bestaat er al 75 jaar?

12.Bij wie kijken er 2 opa’s door het raam?

13.Herinnering aan Opa, wie was opa en waar exposeerde hij?

14.Wat is de kunst?

15.Bij welke winkelier hangt er kunst van bijzondere voorwerpen in de etalage?



Algemene vragen:

1. Wanneer was de opening van Slootkunst 2021 en wie heeft hem officieel geopend?

2. Hoe heet het pad aan de Ringsloot achter het Kruidvat?

3. Wat is de legende van het gebroken karrewiel op het wapen van
Nieuwkoop?

4. Welk insecten landschap kom je tegen tijdens de route?

5. Welke woorden kun je maken van de volgende letters?

L E S M T T O O K O T S E

6. Hoe hoog is de toren op het Reghthuysplein?

A: 34 meter B: 35 meter C: 36 meter

7a. “Het Melkmeisje” is een bekend schilderij, Wie heeft het echte
“melkmeisje” geschilderd en in welk museum hangt dit schilderij?

7b. Ook hier hangt een schilderij “ Het Melkmeisje “ wie is de schilder hiervan?

8. Wat is de reden waarom we het “ijsvogeltje” steeds meer zien?

9. Noem 2 gereedschappen die gebruikt werden / worden bij het rietsnijden en in  welke periode mag het
riet gesneden worden in Nieuwkoop?

10. In welk boek is het verhaal van de Toekomst Stoel lezen?



Deelnemer(s):

Mailadres:

Bedankt voor jullie deelname.
De antwoorden kunnen ingeleverd worden in de box van GoedeDoelenDag Nieuwkoop. Deze  staat bij de
Albert Heijn in het centrum van Nieuwkoop, direct links bij de ingang.

Wilt u een financiële bijdrage doen, mag dat natuurlijk.
Alles wat we ophalen gaat naar ons doel: Dorpsboerderij Nieuwkoop
Zij willen de waterkwaliteit van de vijver verbeteren met een waterpomp en als het  mogelijk is zelfs met
een fontein.


