
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De circa 30 scouts
uit Martinique en Guadeloupe
die tijdens het schietincident op
Hato waren, zijn gisteren bij het
Hilton Hotel gaan zwemmen
om te chillen. Dat heeft woord-
voerder Ariadna Nicasia-Scoop
van Scouting Antiano tegenover
deze krant verklaard.

,,De Curaçao Hospitality And
Tourism Association (Chata)
heeft geregeld dat de scouts
daags na de angstige momenten
die zij op Hato beleefden, zich
bij het Hilton konden ontspan-
nen.” Dat gebeurde nadat de
groep in de ochtend een sessie
had met een Franssprekende
psychologe. De groep scouts was
met acht volwassen begeleiders
dinsdagavond omstreeks 18:30
op Hato aangekomen.

,,Omdat het minderjarige
scouts zijn, moeten alle jonge-
ren apart met een volwassen be-
geleider langs de emigratie.
Daardoor duurde het lang voor-
dat de groep naar buiten kon”,
zo legt Nicasia-Schoop uit. Het
schietincident vond omstreeks
20.00 uur plaats. Op dat mo-
ment stonden de scouts met
hun volwassen begeleiders op
het punt om in de gereedstaande

bus te stappen. ,,Bij het eerste
schot ging de delegatie er nog er-
van uit dat het om vuurwerk
ging. Maar nadat er meerdere
schoten te horen waren en het
publiek begon te schreeuwen,
werd het duidelijk dat er iets ern-
stigs aan de hand was.”

De bus stond volgens de
woordvoerder bij het oude deel
van het vliegveld geparkeerd.
,,Tijdens het schietincident brak
er paniek uit onder de scouts uit
Martinique en Guadeloupe. De
mensen verdrongen elkaar om
in de bus te komen, sommige
scouts begonnen te huilen, ter-
wijl anderen hyperventileer-
den.” Volgens de woordvoerder
vormde de taal op dat moment
ook een probleem. ,,De leider
van de delegatie spreekt wel En-
gels, maar in de paniek luisterde
niemand naar elkaar, de instruc-
ties om vooral rustig te blijven of
snel in de bus te stappen raakten
in de paniek ondergesneeuwd.”

De scouts hadden vanaf de
plek waar ze waren geen zicht op
de twee dodelijke slachtoffers.
,,Maar de onzekerheid in de bus

was groot omdat niemand wist
wat er precies aan de hand was.”
Het gebied bij de luchthaven
was afgezet, daardoor kon de
bus niet gelijk vertrekken. De
bus vertrok later op de avond
naar het logeeradres van de
scouts. Scouting Antiano scha-
kelde na het schietincident een
psycholoog in die bij de organi-
satie betrokken is. Deze hulpver-
lener hield een groepsgesprek
met de scouts, waarbij ook een
tolk aanwezig was.

Nicasia-Schoop: ,,Wij zijn de
Franse consul Paul Pradin dank-
baar dat hij naar de scouts toe-
kwam en hen vertelde dat het
schietincident een niet alledaag-
se gebeurtenis was. Hij verze-
kerde de groep ook dat er alles
aan gedaan zal worden om hen
een aangenaam verblijf op het
eiland te garanderen.”

Van 21 tot en met 27 juli
wordt op Curaçao een jamboree
gehouden waaraan circa 21 lan-
denuit de regio meedoen. Bij
aanvang van de jamboree slaan
alle deelnemers hun kamp op
bij Ronde Klip.

Licht tot half bewolkt en
droog. In de ochtend af en
toe zwaar bewolkt met plaat-
selijk een bui. De wind waait
uit oostelijke richting en is
matig tot vrij krachtig, wind-
kracht 4 tot 5. De zee is matig
tot vrij ruw, met golfhoogtes
tussen de 1 en 2 meter.

Overwegend half bewolkt
met plaatselijk een mogelijke
bui.

windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat mevrouw ADRIANA VASQUEZ 

RAMIREZ ORTEGA LICUIME een verzoekschrift heeft ingediend ter 
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 
28), zoals gewijzigd van een BIERHUIS EN EEN RESTAURANT B 

VERGUNNING voor de lokaliteit van het perceel “PHOENIX CHOCOLATÉ” 
gelegen te COLUMBUSSTRAAT NR. 4, alhier, en tevens ter verkrijging 
van de navolgende toestemmingen:
 - ex artikel 52 om achtergrond muziek te maken;
 - ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

PLANES: FIRE & RESCUE 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 12.45 14.45 17.00 19.15

THE PURGE: ANARCHY
Nieuw deze week
Dagelijks: 12.45 15.15 17.45 20.15

Late show vr. en zaterdag: 22.45

DAWN OF THE PLANET
OF THE APES 3D
Dagelijks: 13.15 16.00 18.45 21.30

DELIVER US FROM EVIL
Dagelijks: 15.00 17.45 20.30

Late show vr. en zaterdag: 23.15

TRANSFORMERS:
AGE OF EXTINCTION 3D
Dagelijks: 17.45 21.00

THINK LIKE A MAN TOO
Dagelijks: 16.45 19.15 21.15

Late show vr. en zaterdag: 23.30

HEKSEN BESTAAN NIET
Dagelijks: 12.45

THE PIRATE FAIRY 2D
Dagelijks: 12.45 14.45

HOW TO TRAIN
YOUR DRAGON 2 2D
Dagelijks: 12.45 15.15

MALEFICENT 2D
Laatste week

Dagelijks: 21.15

17 - 23 JULI

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

PLANES: FIRE & RESCUE 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 12.45 14.45 16.45 18.45

SEX TAPE
Nieuw deze week 
Dagelijks: 12.45 15.00 17.15 

19.30 21.45

Late show vr. en zaterdag: 23.45

TRANSFORMERS: 
AGE OF EXTINCTION 3D
Dagelijks: 17.15 21.00

THINK LIKE A MAN TOO
Dagelijks: 12.45 15.00 20.30

Late show vr. en zaterdag: 23.00

22 JUMP STREET 
Dagelijks: 12.45 15.15 17.45 20.15

Late show vr. en zaterdag: 22.45

BEGIN AGAIN
Dagelijks: 12.45 15.00 17.30 20.00

TAMMY
Dagelijks: 12.45 14.45 17.00 

19.15 21.30

Late show vr. en zaterdag: 22.30

17 - 23 JULI

Scouts zwemmen om
schietincident te vergeten

Steun voor
slachtoffers
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het traumateam
van Fundashon Skuchami was
dinsdagavond ter plaatse op
vliegveld Hato om steun te bie-
den aan de slachtoffers van de
schietpartij. 

In een brief laat de stichting
weten nu ook psychologische
hulp te willen bieden aan slacht-
offers van de traumatische ge-
beurtenis op het Curaçaose
luchthaven waarbij twee doden
zijn gevallen en zes anderen ge-
wond zijn geraakt. ,,Wie een
trauma heeft overgehouden aan
de schietpartij van dinsdag en
psychologische steun nodig
heeft, kan contact opnemen met
de stichting via telefoonnum-
mers 4336100 of 6903314”, zo
schrijft Fundashon Skuchami. 

Nieuwe afspraken voor gedragscode
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er zijn nieuwe af-
spraken gemaakt voor de ge-
dragscode waar journalisten die
Fort Amsterdam bezoeken zich
aan moeten houden. Dat werd
gisteren bekendgemaakt. Een
nieuwe lijst met afspraken werd
in de middaguren naar de pers
gestuurd. Vertegenwoordigers

van de media zullen alleen tot de
persconferenties van de mi-
nisterraad in Fòrti worden toe-
gelaten als zij over een perspas
van de regering beschikken. Per
medium kunnen 2 tot 3 perso-
nen aanwezig zijn tijdens de
persconferenties (verslaggever,
fotograaf, cameraman). Voor de
audiovisuele media wordt bij

een live-uitzending een uitzon-
dering gemaakt. Dan mogen
maximaal vijf personen de zaal
betreden. Tijdens de persconfe-
rentie kan iedere verslaggever
maximaal twee vragen per vra-
genronde stellen en de vragen
zullen in dezelfde taal worden
beantwoord als waarin de vraag
is gesteld. 


