
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Peter van Leeu-
wen, voorzitter van de stichting
Schoon Milieu Op Curaçao
(Smoc), heeft zes vragen gesteld
aan communicatiemedewerker
Jair Gonçalves van het ministe-
rie van Gezondheid, Milieu en
Natuur (GMN). Ten eerste wil
Smoc weten of de oorzaak van
de stankoverlast van afgelopen
week bekend is bij het ministe-
rie. Zij zijn ook benieuwd of het
onderzoek naar de groene
(BOO)-aanslag afgerond is en
wanneer dit bekendgemaakt
wordt. 

Van Leeuwen wil weten 
wanneer de rapporten en mee-
tresultaten 2012 en 2013 op de
website www.luchtmetingencu-
racao.org worden geplaatst. Zo

zouden de rapporten 2010 en
2011 wel tijdig zijn geplaatst.
Ook wil Smoc weten of de kwar-
taalrapportages (emissies) en
het GLC-rapport (immissies)
van de Isla voor het jaar 2013 in-
geleverd en inzichtelijk zijn. 

,,Van wie is de nieuwe meet-
kar naast die van GMN bij de
Joodse begraafplaats, en wat
wordt er gemeten?”, wil Van

Leeuwen verder van Gonçalves
weten. Ten slotte is Smoc be-
nieuwd welk nummer gebeld
kan worden bij klachten over de
Isla-vervuiling. 

Daarnaast zijn zij benieuwd
naar de nummers van het 
ministerie van Gezondheid, Mi-
lieu en Natuur (GMN) en van
(de afdeling veiligheid van) Isla
zelf.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voetballer Leroy
Fer heeft van de Curaçaose rege-
ring erkenning gekregen voor
zijn prestaties op het WK voetbal
in Brazilië. 

De speler met Curaçaose
roots scoorde voor Nederland
een belangrijk doelpunt tegen
Chili. Fer kwam na het WK met
zijn verloofde voor een korte va-
kantie naar Curaçao voor hij
terugkeert naar Engeland, waar
hij speelt voor Norwich City.

Zijn band met Curaçao wordt
duidelijk bij het zien van zijn
voetbalschoenen, waarop de vlag

van Curaçao prijkt. Premier Ivar
Asjes en minister van Economi-
sche Ontwikkeling Stanley Palm
toonden hun waardering voor
Fer door hem een plakkaat te
overhandigen. Zij feliciteerden
hem met zijn succes en met zijn
aanstaande huwelijk. Van toeris-
mebureau CTB kreeg Fer een
vaantje van de campagne ‘Dushi
Hende’.
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EXECUTORIALE VERKOPING

Op donderdag 21 augustus 2014 des voormiddags op of 
omstreeks tien uur (10.00 uur am) zal ten overstaan van notaris 
mr. H.Th.G. Simon, zijn waarnemer of opvolger, te zijner kantore aan 
de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop 
als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden 
gehouden van:

het tot 16 juli 2059 lopend recht van erfpacht op een perceel grond, 
gelegen in het tweede district van Curaçao, bekend als Blok T kavel 
nummer 9A van het verkavelingsplan “BARBOUQUET”,
ter grootte van 1.536m5, nader omschreven in meetbrief nummer 3 
van 14 januari 1999, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend 
als Barbouquet 6A.

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke 
biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de 
executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter 
inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. 
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich 
dient te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een 
bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd 
met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met de 
veilingskosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning 
(afslag) in één zitting.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van 
redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door 
hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

Voor nadere informatie kunt u onderstaande website bezoeken, of 
zich wenden tot:

Simon & Steenbaar
notarissen
Kaya Flamboyan 14A
Curaçao
Telefoon  : +599-9-7371117
Fax  : +599-9-7371115
E-mail  : info@simon-steenbaar.com

De vader van Leroy Fer, Leroy zelf en zijn verloofde. FOTO REGERING CURAÇAO

Waardering
voor

Leroy Fer

Van wie is toch die nieuwe meetkar bij de Joodse begraafplaats? 
FOTO SMOC

Smoc stelt
zes vragen
aan GMN

Internationale pers over schietincident
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het nieuws over
het schietincident op luchthaven
Hato afgelopen dinsdagavond
heeft zich snel over de wereld
verspreid. Het bericht stond op
Algemeen Nederlands Persbu-
reau (ANP) en Associated Press
(AP). Op dezelfde avond pakten

nieuwsmedia in Nederland het
nieuws op en hierna volgde de
internationale pers.

Van de Nederlandse media
berichten onder andere NOS,
Telegraaf, Volkskrant, Elsevier,
Nu.nl, NRC en PowNews over
de schietpartij. De internationa-
le pers volgde de volgende dag.

Zo kwam het nieuws onder an-
dere op de internetpagina’s van
ABC News (New York, VS), Ja-
maica Observer (Jamaica), Fox
News (New York, VS), Belleville
News Democrat (Illinois, VS),
khou.com (Texas, VS), Zeenews
(India), Canada.com (Canada)
en de Daily Mail (Engeland).

MAN-leider Koeiman in Nederland
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politiek leider
van de MAN, Hensley Koei-

man, is op het ogenblik in
Nederland. Dat laat bestuurslid
Giovanni Atalita weten. 

Hij vermeldt niet wanneer de
MAN-leider weer terug is op 
Curaçao.

Jansen: Ik
verdien een
tweede kans
Situatie van miss stabiel na schietpartij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik verdiende een tweede kans”, dat laat
Chloë Jansen weten via de sociale media. Jansen, die
onlangs eindigde op de derde plek bij de verkiezing tot
Miss Curaçao, is een van de slachtoffers van de schiet-
partij bij luchthaven Hato. 

Ze werd door één van de
rondvliegende kogels geraakt in
haar borst, vlakbij haar hart. Nu
laat ze weten dat, ondanks de
pijn, haar situatie meer stabiel
is. ,,Ik dank God voor zijn be-
schermengelen die mij en mijn
familie hebben beschermd. Ik
wil ook alle mensen bedanken
die voor me hebben gezorgd en
mij in hun gebeden hebben ge-
houden. Ik kan nog steeds niet
geloven wat er dinsdagavond is
gebeurd. Ik ben er nog steeds
stil van. Het was net als een
droom, waar ik niet uit wakker
kon worden. Ik had nooit ver-

wacht dat ik ooit eens zou wor-
den neergeschoten”, laat ze haar
volgers op Facebook weten.

Ze laat weten dat ze stabiel is,
maar nog steeds veel pijn heeft.
Op dit moment is het voor Jan-
sen wachten op de chirurg die de
kogel uit haar borst kan halen.
,,Soms ben je gewoon op de ver-
keerde plaats op de verkeerde
tijd. Maar God heeft me laten
zien dat ik een tweede kans ver-
dien, ik ben dan ook het levende
bewijs van zijn wonderen en ik
weet dat Hij een missie voor me
heeft. Ik kan niet dankbaarder
zijn.”


