
 
Scavenger hunt Landhuizen 

 

Beste geïnteresseerde, 

Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse in deze hunt. 

❖ Deze hunt is een sterrit en je krijgt een korte samenvatting van het geheel, om 

kennis te maken met de Curaçaose landhuizen.  

❖ De hele versie bestaat uit totaal,   

o 40 vragen en 3 opdrachten. 

❖ Je leert over de geschiedenis van de landhuizen, specialiteiten en een beetje over 

het natuur van Curaçao. 

❖ Het is een 2 a 3 uren hunt. 

❖ In de hele versie krijg je ook tips, hoe je de hunt moet organiseren en alle 

antwoorden. 

 

Veel success. 

 

Ik stel het zeer op prijs, als je mij een feedback geeft hierover. 

 

         

         

 

  



 
Scavenger hunt Landhuizen 

 

Hi Folks, 

Goede dag/middag deelnemers, Welkom bij jullie sterrit van landhuizen. 

Je hebt het volgende nodig: 
o Een leider: ……………………………………………………. 
o Een grappige naam voor jullie groep: …………………………………………… 
o Een goedwerkende cellulair met camara, GPS, data en camara 
o Een pen 
o Een envelop met de hunt erin.  
o Bewaar de envelop goed. Aan het einde moet je de hunt weer in het envelop 

inleveren.. 
 

Enkele regels: 
➢ De sterrit begint ……..am/pm en eindigt om precies ……am/pm.  
➢ Je kiest de persoon die het mooist en duidelijkst kan schrijven. 
➢ Als je te laat bent en je levert de hunt in later dan 5 minuten, verlies je 100 

punten.  
➢ Als je te laat bent en je levert de hunt in later dan 10 minuten dan verlies je 

500 punten. 
➢ Als je te laat bent en je levert de hunt in later dan 15 minuten dan verlies je 

1000 punten 
➢ Als je later dan 15 minuten inlevert dan verlies je 1500 punten. 

 
➢ Als je de hunt niet in zijn envelop inlevert, niet in juiste volgorde, dan worden 

er 1000 punten afgetrokken van het totaal.  
 
Enkele tips: 

• Lees de hele hunt eerst.  

• Je krijgt 1 hunt per groep. 

• Je levert de hunt in bij het einde. 

• Kies wat je eerst wilt doen en wat je als laatste wilt doen. 

• Je hoeft niet alles te doen Denk aan de tijd. 

• Als er vragen zijn voor de organisator, doe dat dan vooraf. Achteraf kunnen 
jullie niks vragen. 

• Als je de hunt hebt losgemaakt, zorg dat je het weer vastmaakt en zorg dat je 
het op de juiste volgorde zet. 

• Denk aan de tijd. Je moet terug zijn om. ……am/pm. 
 

Tijd terugkomst:…………………(organisator mas het 

invullen) 

       Succes!    



 
Scavenger hunt Landhuizen 

Algemeen   
 
10p Van waar komt het woord “landhuis”?............................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 
10p In onze landhuizen woonden vroeger:  

0 slaven  0 de eigenaren en zijn kinderen 
 
20p Waarom werden de landhuizen niet wit geverfd? 
 …………………………………………………………………………………………. 
(10p voor elk goed) In de Curaçaose geschiedenis waren er twee landhuizen die erg 
belangrijk waren? Hoe heten deze landhuizen 
1.…………………………………………2…………………………………………… 
 
50p voor elke goede antwoord. Ken je ze? 

     

………………………………………. 

50p Deze landhuis blijft op de  “Weg naar Westpunt z/n”, GPS:N 12°12.650, W  

069°01.163. Dit landhuis heeft zijn naam te danken aan twee verschillende 
verhalen. Geef van beide een korte beschrijving van waar de naam Daniël” 
komt. 
1……………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………. 

 
10p voor elk goed antwoord. Welke faciliteiten biedt het landhuis aan? 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
In de Kaya Maestronan di Skol z/n krijg je een landhuis aan het einde van de weg. 

Hij heet 

50p ………………………………………………………………….…………………….. 
10p in de volksmond wordt het………………………………………………genoemd 
 
VAN ALLES EN NOG WAT 

Landhuis Jan Kock, weg naar Sint Willibrordus is het huis van de bekende schilder 
10p …………………………………………………………………………………………. 

Dit is landhuis Barber. Het is het huis van de 
pastor van Barber. In de tuin van dit landhuis staat 
er de oudste boom van Curacao. Als de tuin open 
is en je kan naar de boom gaan, maak samen met 
de boom met 1 persoon samen een foto.  500p  

 



 
Scavenger hunt Landhuizen 

Algemeen   
 
10p Van waar komt het woord “landhuis”? Het huis van de heer of het grote huis.. 
10p In onze landhuizen woonden vroeger:  

0 slaven  0 de eigenaren en zijn kinderen 
 
20p Waarom werden de landhuizen niet wit geverfd? 
 Want wit in de zon is slecht ven de ogen.. 
 
(10p voor elk goed) In de Curaçaose geschiedenis waren er twee landhuizen die erg 
belangrijk waren? Hoe heten deze landhuizen 
1Landhuis Knip…2 Landhuis Ronde Klip… 
 
50p voor elke goede antwoord. Ken je ze? 

     

Landhuis Groot Kwartier, Landhuis Gaito  
 

50p Deze landhuis blijft op de  “Weg naar Westpunt z/n”, GPS:N 12°12.650, W  

069°01.163. Dit landhuis heeft zijn naam te danken aan twee verschillende 
verhalen. Geef van beide een korte beschrijving van waar de naam Daniël” 
komt. 

1. Werd genoemd naar de eigenaar die Daniel Ellis heette 
2. Op de dag dat er een schipbreukeling aangespoeld was, San Daniël 

 
10p voor elk goed antwoord. Welke faciliteiten biedt het landhuis aan? 
 Het is een restaurant, een hotel, een kunstgalerij 
 
In de Kaya Maestronan di Skol z/n krijg je een landhuis aan het einde van de weg. 

Hij heet 

50p Landhuis Koraal Piedra. 
10p in de volksmond wordt het SITEK…genoemd 
 
VAN ALLES EN NOG WAT 

Landhuis Jan Kock, weg naar Sint Willibrordus is het huis van de bekende schilder 
10p Nena Sanchez 

Dit is landhuis Barber. Het is het huis van de 
pastor van Barber. In de tuin van dit landhuis staat 
er de oudste boom van Curacao. Als de tuin open 
is en je kan naar de boom gaan, maak samen met 
de boom met 1 persoon samen een foto.  500p  

 


