
 
Beste geïnteresseerde, 

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

❖ Deze hunt is een korte samenvatting van het geheel, om kennis te maken met de 

speurtocht “Punda” en het werd speciaal gemaakt voor liefhebbers voor geschiedenis, 

lokale kunstartiesten en gebouwen. 

❖ De hele versie bestaat uit totaal, 

o 13 vragen en 11 opdrachten 

❖ Aan het eind krijg je de antwoorden. 

❖ 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  Punda 

 

Hi folks, welkom bij onze speurtocht van Punda. 

Je hebt de volgende dingen nodig: 
o Een leider: ……………………………………………………. 
o Een grappige naam voor je groep …………………………………………… 
o Een cellulair om foto’s te maken. 
o Een pen. 
o Een envelop met de hunt erin.  
o Bewaar de envelp goed, want je hebt het nodig aan het einde. 
o Een zak om etenswaren te bewaren. 

 
 

Enkele regels: 
➢ De speurtocht begint om ……../am/pm en eindigt om……am/pm.  
➢ Je kiest de persoon die het mooist en duidelijkst schrijft in je groep. 
➢ Als je 5 minuten laat bent, verlies je  100 punten.  
➢ Als je 10 minuten laat bent, verlies je  500 punten. 
➢ Als je 15 minuten laat bent, verlies je 1000 punten. 
➢ Als je later komt dan 15 minuten, verlies je 2000 punten. 

 
➢ Als je de hunt niet inlevert in de envelop waarin het gekomen is, ook in onjuiste 

volgorde en het is niet geniet, dan verlies je 1000 punten.  
 
Enkele tips: 

• Lees de hele hunt eerst.  

• Je krijgt 1 hunt per groep. 

• Je moet de hele hunt inleveren aan het einde. 

• Kies met de groep wat je eerst wilt doen en als laatste. 

• Je hoeft niet alle opdrachten uit te voeren, Let op de tijd. 

• Als je vragen hebt voor de organisator, vraag je deze voordat de hunt start. 
Daarna kan je niks vragen. 

• Als je de hunt losmaakt, moet je er zelf voor zorgen dat het wordt geniet. 

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

Tijd dat je terug bent:…………………(organisator alleen vult dit in) 

Je moet alleen de envelop inleveren bij het einde. Foto’s en ander materiaal 

lever je in bij je leider en die levert het in, bij oproep van de organisator. 

Eksito! 

  



 
Scavenger hunt Punda 

10p Van waar komt de naam “Punda”?.................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 

 
10p Willemstad is de hoofdstad van Curaçao. Punda is een gedeelte van Wllemstad. 

Hoe heet het andere gedeelte die samen Willemstad vormt? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
(voor elke foto met plein geschreven) 50p 
Onze Punda zit vol met monumenten van mensen die iets goeds gedaan hebben in het 
verleden. Maak een foto en zet er de plein erbij. 

                                            

 

 

Gomezplein 

 

 

Hoeveel bruggen zijn er in totaal? Hoe heten ze? (voor elk goed antwoord krijg je 20p) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Wij lopen nu naar Leyba park. Hier kan je een grote vis bezichtigen gemaakt van 
recycled materiaal. Noem 5 dingen die recycled zijn. Voor elk goed krijg je 50p 
1………………………………..2………………………………..3………………………….. 
4………………………………..5………………………………. 
 

500p Je loopt nu over de jongste brug naar richting postkantoor, Je loopt voorbij en je 
gaat de straat van Mac Donalds in. Je slaat links af aan het einde en je loopt tot 
ongeveer het midden. Je tilt je gezicht op en kijkt rechts naar een lichtpaal. Daar zie je 
iets bijzonders. Wat is die iets dat de andere lichtpalen normal niet hebben?  

1. Maak er een foto van. 
2. Leg uit wat je ziet. 
3. Welke kleuren zijn ze beschilderd? 

  



 
Scavenger hunt Punda 

10p Van waar komt de naam “Punda Het komt van het Papiaments en betekend 
Punt. Dat wijst naar de andere kant, Otrabanda van de sint Annabaai 

 
 
10p Willemstad is de hoofdstad van Curaçao. Punda is een gedeelte van Wllemstad. 

Hoe heet het andere gedeelte die samen Willemstad vormt? 
 Otrabanda 
 
(voor elke foto met plein geschreven) 50p 
Onze Punda zit vol met monumenten van mensen die iets goeds gedaan hebben in het 
verleden. Maak een foto en zet er de plein erbij. 

                                            

 

 

Gomezplein 

 

 

Je kan foto’s maken van: 

Gobernadora Cola Debrot- Plasa Gobernador Cola Debrot 
Carlos Manuel Piar- Plaza Piar 
Kolonel Carel N. (shon Cai) Wnkel-voor Fort Amsterdam 
Prinsès Wilhelmina-Wilhelmina plein 

Hoeveel bruggen zijn er in totaal? Hoe heten ze? (voor elk goed antwoord krijg je 20p) 

Julianabrug – Emmabrug- Amaliabrug- Whilhelmina brug- Leonard E. Smith Brug 

Wij lopen nu naar Leyba park. Hier kan je een grote vis bezichtigen gemaakt van 
recycled materiaal. Noem 5 dingen die recycled zijn. Voor elk goed krijg je 50p 
Chup-pipa-bòrchi kibra-drùm di plèstik-taier-bùmper-tas bieu-filter èrko i hopi mas 
 

500p Je loopt nu over de jongste brug naar richting postkantoor, Je loopt voorbij en je 
gaat de straat van Mac Donalds in. Je slaat links af aan het einde en je loopt tot 
ongeveer het midden. Je tilt je gezicht op en kijkt rechts naar een lichtpaal. Daar zie je 
iets bijzonders. Wat is die iets dat de andere lichtpalen normal niet hebben?  

1. Maak er een foto van. 
2. Leg uit wat je ziet. 
3. Welke kleuren zijn ze beschilderd? Licht en donkergroen, lich ten donker blauw, 

paars, geel, oranje, wit, zwart, rood en rose. 


