
 
Beste geïnteresseerde, 

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

❖ Dit is een quiz en een korte samenvatting van het geheel, om kennis te maken met de 

wijken op Curaçao en de wijk waar je woont.  

❖ De hele versie bestaat uit  

o Eerste gedeelte bestaat uit vragen die gesteld worden over wijken in het 

algemeen. 

o Bij opdracht 6 heb je een zandloper van 1 minuut of stopwatch nodig 

o Bij 12 zeg het anders bertekent gebruik een synonym. Bijv. Punda= punt 

o Welke wijk? Hier hoef je niet na te denken. Gewoon naar het plaatje kijken en 

zeggen/schrijven wat je ziet. 

o 30 vragen. 

o Elk antwoord krijgt 10 punten. 

❖ In de hele versie krijg je ook tips, hoe je de quiz moet organiseren en alle antwoorden. 

 

Veel succes! 

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

 

 

 

 

  



 
“Wijken op Curaçao”        

1. Weet je de naam van je wijk? ………………………………………………. 

2. Weet je wat voor thema de straten van je wijk heeft?…………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Wijken  

Ken je een wijk die met dezelfde letter begint als jouw wijk? Bijvoorbeeld 

Brievengat. Je moet dus een wijk zoeken die begint met een B. 

3.Schrijf zoveel mogelijke namen van wijken op Curacao binnen 1 minuut? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…… 

 

Zeg het anders 

4.Punda -………………………………………………………………………. 

5.Brievengat -……………………………………………………….……...…. 

 

Welke wijk is dit (in het Papiaments)? 

 

6. …………………………7.  ………………………… 

  



 
“Wijken op Curaçao”        

1. Weet je de naam van je wijk? (Bijvoorbeeld) Brievengat 

2. Weet je wat voor thema de straten van je wijk heeft? Naam van Joden  

   die iets belangrijks voor Curaçao heeft betekent.   

 

Wijken  

Ken je een wijk die met dezelfde letter begint als jouw wijk? Bijvoorbeeld 

Brievengat. Je moet dus een wijk zoeken die begint met een B. 

3.Schrijf zoveel mogelijke namen van wijken op Curacao binnen 1 minuut? 

   Buena Vista, Bonam, Barber, Brakaput, Barbuquet,  

 

Zeg het anders 

4.Punda - punt 

5.Brievengat – gat in je brief 

 

Welke wijk is dit (in het Papiaments)? 

 

6. Tera Kora    7.  Montania 


