
 
  SCAVENGER HUNT PUNDA & OTROBANDA 

 

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 

sterrit “Punda en Otrabanda” en het werd speciaal gemaakt voor liefhebbers voor 

geschiedenis, lokale kunstartiesten en gebouwen. 

❖ De hele versie bestaat uit totaal, 

o 22 vragen en 9 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 hieroverApresiabel interesado, 

 

 

 

  



 
SCAVENGER HUNT PUNDA & OTROBANDA 

10p Wij staan op de parkeerplaats van Waaigat net voor  The Movies.  
Waarom heet deze wijk zo? 
Waaigat heet zo omdat………………….. …………………………………………. 
 

10p voor elk goed antwoord. Rond Waaigat heb je verschillende wijken. Noem  
           er 5 
 ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
 

50p Deze muurschilderij is daarnaast. Er is iets geschreven dat je  
motiveert, Wat staat er? 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

 
 

Je gaat nu de Ruyterkade op. Je ziet een monument aan je rechterkant. Wat stelt 
het voor en op welk datum wordt het geëerd? 
25p Het is…………………………………………………………………………………. 
25p De datum dat het geeerd wordt………………………………………………… 
 
Parkeer je auto en laten wij even gaan spelen. Zoek een glijbaan en een leguaan. 
Klim en maak een foto van jouw en de leguaan. 200p een persoon zittend op een 
leguaan. 
 
Vraag iemand om een foto te nemen van je groep samen met het woord CURACAO. 
300p Foto met de hele groep samen met CURACAO 
 
Nu ga je naar OTRABANDA 
 
200p Afdalend sla je rechtsaf naar Otrabanda. Je komt op de Arubastraat en 

tenslotte op de Pater Euwensweg en je bezoekt Riffort Village. Bij de ingang 
zie je een kanon. Maak een foto met iemand uit je groep samen met de naam 
van Riffort. De naam moet er duidelijk te zien zijn. 

 

10p In welk jaar werd deze fort gebouwd? Het fort werd gebouwd in……………… 

Bij het Brionplein ga je even het Nationale Vlag bekijken. Durf je samen met je 
groep luidskeel het volkslied (8 coupletten) te zingen. Neem het op en maak 
er een video van samen met de vlag op. Je verdient 1000 punto  

 

Succes en denk aan de tijd! 



 
SCAVENGER HUNT PUNDA & OTROBANDA 

10p Wij staan op de parkeerplaats van Waaigat net voor  The Movies.  
Waarom heet deze wijk zo? 
Waaigat heet zo omdat het een “binnenwater” is. 
 

10p voor elk goed antwoord. Rond Waaigat heb je verschillende wijken. Noem  
           er 5 
 Fleur de Marie, Scharloo, Sint Jago, Pietermaai, Marichi, Punda 
 

50p Deze muurschilderij is daarnaast. Er is iets geschreven dat je  
motiveert, Wat staat er? 
Today is the Tomorrow you dream, let’’s begin pretending we’re  
 
 

 
 

Je gaat nu de Ruyterkade op. Je ziet een monument aan je rechterkant. Wat stelt 
het voor en op welk datum wordt het geëerd? 
25p Het is monument van de vrijheid van de tweede wereld oorlog waar wij 129 

Antillianen herdenken die gesneuveld zijn. 
25p De datum dat het geëerd wordt 4 mei 
 
Parkeer je auto en laten wij even gaan spelen. Zoek een glijbaan en een leguaan. 
Klim en maak een foto van jouw en de leguaan. 200p een persoon zittend op een 
leguaan. 
 
Vraag iemand om een foto te nemen van je groep samen met het woord CURACAO. 
300p Foto met de hele groep samen met CURACAO 
 
Nu ga je naar OTRABANDA 
 
200p Afdalend sla je rechtsaf naar Otrabanda. Je komt op de Arubastraat en 

tenslotte op de Pater Euwensweg en je bezoekt Riffort Village. Bij de ingang 
zie je een kanon. Maak een foto met iemand uit je groep samen met de naam 
van Riffort. De naam moet er duidelijk te zien zijn. 

 

10p In welk jaar werd deze fort gebouwd? Het fort werd gebouwd in 1828 

Bij het Brionplein ga je even het Nationale Vlag bekijken. Durf je samen met je 
groep luidskeel het volkslied (8 coupletten) te zingen. Neem het op en maak 
er een video van samen met de vlag op. Je verdient 1000 punto  

 

Succes en denk aan de tijd! 

 
 

 


