
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De 9-jarige Saul
Fillet wist met zijn deelname
aan de fotowedstrijd ‘I Love Dus-
hi Punda’ de derde prijs in de
wacht te slepen. De verreweg
jongste deelnemer aan de wed-
strijd maakte een compositie
van het Dushi-plein. 

Fillet vertelt over de foto: ,,Op
deze foto zie je het standbeeld

van koningin Wilhelmina naast
een groene boom en mooi gras
eromheen. Je ziet aan de achter-
kant ook een gebouw dat op een
kerk lijkt en mooi geel is en je
ziet het woord ‘dushi’ van ons
Dushi Kòrsou. Ik vind het een
mooie plek van Punda.” 

De 24-jarige Crystal Boom-
gaart won de eerste plek in de
wedstrijd met haar foto ‘Bells’

vanwege de creatieve en bijzon-
dere hoek van het carillon van
Spritzer & Fuhrmann in Punda.
De tweede prijs ging naar Tso-jie
Ng (33) die met een nachtfoto in
zwart-wit van de Wilhelmina-
brug en de Nieuwe Markt vol-
gens de jury lef en originaliteit
toonde. De jury noemde de in-
zendingen ‘van kwalitatief hoog
niveau, heel divers en uitermate
creatief’. De foto’s werden be-
oordeeld op originaliteit, compo-
sitie en technische kwaliteit. De
bedoeling van de wedstrijd was
dat jongeren een bezoek aan
Punda brengen om een foto van
een winkel, straat of favoriete
plek te maken. Ze wilden hier-
mee economische activiteit in
Punda bevorderen en de ontwik-
keling van jong fototalent stimu-
leren. De deelnemers moesten
een foto maken van een winkel,
etalage of straat in Punda. De
beste drie foto’s worden opgeno-
men in de expositie ‘La Boutique
del Caribe’. 

Het kostte de jury van de foto-
wedstrijd zes rondes om te be-
slissen wie van de 22 deelne-
mers moest winnen. Deze jury
bestond uit Irceline Sabat, ver-
tegenwoordiger van Downtown
Management Organization
(DMO); kunstenaar Brett Rus-
sel, van Landhuis Bloemhof; de
jonge Curaçaose professionele
fotografe Sue-Ann Silvania en
de curator van de tentoonstel-
ling, Jorge Cuartas. De winnaars
krijgen naast een plek in de ten-
toonstelling ook coupons waar-
mee ze in Punda kunnen winke-
len. De eerste prijs bedraagt 500
gulden, de tweede prijs is 300
gulden en de derde prijs is 200
gulden. De eerste prijs kan be-
steed worden bij Royal Gems, de
andere twee prijzen bij Freeport
Jewelers. 

Het ‘Punda Then and Now’-
project had in samenwerking
met DMO en Landhuis Bloem-
hof de fotowedstrijd opgezet. De
tentoonstelling opent op 12 juli
in Landhuis Bloemhof. De expo-
sitie ‘La Boutique del Caribe’
schetst een beeld van 100 jaar
economische bedrijvigheid in
Punda. Er worden 200 foto’s ge-
ëxposeerd op 15 panelen en twee
diapresentaties. De foto’s laten
de veranderingen in Punda zien
tussen 1900 en nu. 

Herman Harms, commerci-
eel manager bij Distribier en
verantwoordelijk voor de organi-
satie van de regatta, vertelt: ,,Alle
voorbereidingen voor het evene-
ment lopen goed. Vandaag is
van 12.00 tot 19.00 uur de mo-
gelijkheid tot inschrijving en ’s
avonds is de opening. Wij heb-
ben een zeilerscafé gecreëerd bij
Café Copacabana op Keuken-
plein 8 in Punda. Het valt sa-
men met het WK en de leuke
oranjesfeer zal alleen maar ten
goede komen aan de regatta.”

Morgen tot en met zondag
zijn de races. Drie dagen van ra-
cen voor de raceklasse en twee
dagen voor de andere klassen.
Op vrijdag is de Commodores
Cup en van het Spaanse Water
tot de Annabaai wordt de Feeder
Race gehouden voor alle jacht-
klassen. De dag erna zijn er twee
races van jachten, drie races voor
beach cats en vier voor windsur-
fers. Op zondag staan er weder-
om diverse wedstrijden op het
programma in deze categorieën. 

Naast het sportieve program-
ma is er bovendien een sociaal
programma met op zaterdag een
optreden van de ‘Queen of Bac-

chanal’ Destra Garcia op Mam-
bo Beach. Harms vertelt verder
over het programma: ,,We gaan
tijdens de regatta leven in Punda
brengen door middel van een
brasserie en diverse optredens
van bijvoorbeeld brass bands.” 

De regatta vindt dit jaar voor
het eerst plaats in juni, namelijk
van 20 tot en met 22 juni. Ande-
re jaren vonden de wedstrijden
plaats in november en vorig jaar
in de maand januari.
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Jongen (9) wint de 3e prijs fotowedstrijd

Curaçao helpt
Sint Maarten
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De burgerlijke
stand in Sint Maarten wordt bij-
gestaan door collega’s uit Cura-
çao. Curaçao levert 250 geboorte-
aktes van mensen die daar gebo-
ren zijn maar nu op Sint
Maarten wonen. Hierdoor kan
laatstgenoemde het archief van
die 250 personen voltooien. Dit
meldt hoofd van de burgerlijke
stand in Sint Maarten, Leona
Marlin-Romeo. Marlin-Romeo
zei ook dat haar afdeling naar de
mogelijkheden kijkt om met de
Nederlandse ambassade en de
burgerlijke stand van andere lan-
den samen te werken. Zo wil ze
de ontbrekende papieren van
mensen die woonachtig zijn op
Sint Maarten aanvullen. Sint
Maarten is één van de eerste ei-
landen die gebruikmaakt van ge-
boorteaktes om alle data in de
burgerlijke stand bij te werken.
De andere eilanden binnen het
Nederlands Koninkrijk onder-
gaan een soortgelijk proces. 

Heineken
Regatta in
oranjesfeer
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Zeilers kunnen komend weekend hun hart
ophalen. Morgen begint de Heineken Regatta Curaçao
en het evenement duurt tot en met zondag. 


