
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao
Tourist Board (CTB),
Chata, het ministerie van
Toerisme en het ministe-
rie van Volksgezondheid
hebben touroperators in
Nederland geïnformeerd
over chikungunya. 

Dat vertelt directeur van Cura-
çao Tourist Board Europa
(CTBE) Edward Suares. Eerder
deze week berichtten diverse
Nederlandse media over de chi-
kungunya-epidemie op Curaçao
en kwam volgens Suares een
stroom aan vragen van toeristen
in Nederland op gang. Suares:
,,We kregen voor de uitzending
van de NOS af en toe een tele-
foontje over de ziekte, waar we
dan uitleg over gaven. Na de tv-
uitzending is de consument on-
rustiger geworden.” Over annu-
leringen vertelt Suares: ,,Er zijn
consumenten die hun reis wil-
len annuleren. Het zijn er echter
niet veel. De stelling van de orga-
nisaties is dat dit geen reden is
voor een annulering.” De direc-
teur vertelt dat CTBE met tour-
operators heeft gesproken over
chikungunya. ,,We krijgen veel
vragen. Daarom hebben wij
gisteren een bericht gestuurd
naar alle touroperators en reis-
agenten om hen goed te infor-

meren.” Suares hoopt dat zij op
hun beurt hun ongeruste klan-
ten kunnen informeren ‘en ho-

pelijk gerust kunnen stellen’. In
de brief geeft CTBE algemene
informatie over chikungunya,

over de maatregelen die de over-
heid neemt en de maatregelen
die de toerist zelf kan nemen.
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Curaçao

Advertentie

Zondag 28 december 2014

Lovely kuartet en Randall Corsen trio featuring Shirma Rouse
Live optredens van:

Toegang Gratis
Plaats Morada Santa Bottelier

Tijd10:00 - 12:00

El Tributo wenst u hartverwarmende feestdagen toe, 
en een gezegend 2015.

www.eltributo.cwtel. 737 52 77Emancipatie Boulevard 40

Echte liefde is voor altijdEchte liefde is voor altijd

Verijdeling 
inbraakpoging
Van een onze verslaggevers
Willemstad - De politie heeft
woensdagnacht een poging tot
inbraak verijdeld. Rond 0.45 uur
werd gemeld dat zich enkele fi-
guren op een dak bevonden bij
een zaak aan de Van Kinsber-
genlaan in Rio Canario. In de
Barentslaan wisten de agenten
de 18-jarige verdachte T.M. aan
te houden. 

De schaatsbaan zorgt voor tropische wintertaferelen op Curaçao. FOTO BLVD CURAÇAO

Schaatsbaan
zorgt voor
wintersfeer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Deze week is op
Curaçao een heuse schaatsbaan
geopend. ,,Na vele jaren kunnen
jong en oud weer genieten van
de winterse sfeer op ons tropi-
sche eiland”, laat de organisatie
weten. De schaatsbaan ligt op
Curaçao Beach Boulevard, vlak
na de ingang op de eerste verdie-
ping. De baan van 250 vierkante
meter is uniek voor Curaçao,
want het is een kunststof
schaatsbaan in de openlucht.
Om bij te dragen aan de winter-
se sfeer zijn er kraampjes waar
onder andere oliebollen, poffer-
tjes, popcorn en warme chocola-
demelk verkocht worden. Ieder-
een vanaf 4 jaar kan de baan op.
De entree is 10 gulden per half
uur, inclusief schaatsen. Voor
mensen die het toch een beetje
koud krijgen zijn er mutsen te
koop. De schaatsbaan blijft lig-
gen tot 6 januari. ,,Genoeg tijd
om te oefenen en wat kunstjes
op het ijs te leren”, aldus de or-
ganisatie.

CTBE informeert reisorganisaties

Jan Smit niet
naar Curaçao 
De Nederlandse zanger Jan
Smit heeft zijn reis naar Cura-
çao geannuleerd vanwege be-
richten in de Nederlandse media
over chikungunya. Hij zou op 31
december een concert geven sa-
men met Gerard Joling bij He-
mingway Beach bij het Lions Di-
ve & Beach Resort. Bas Kemna
van Hemingway bevestigt dat
het management van Jan Smit
gisteren het concert heeft afge-
zegd. Hij geeft aan dat Gerard
Joling wel naar Curaçao komt.
,,Wij gaan nog wel proberen om
hem toch te laten komen. Daar
gaan wij morgen (vandaag, red.)
verder mee aan de slag.” Het
management van Jan Smit liet
gisteren in het televisieprogram-
ma RTL Boulevard weten dat hij
dit jaar niet gaat ‘vanwege de
‘killermug;  die het eiland in zijn
greep houdt’. ,,Jan Smit neemt
het zekere voor het onzekere en
laat Curaçao even voor wat het
is.” 

‘Alleen 
verontruste

klanten’ 
Bij Lara Soetekouw, area-
manager van reisorganisa-
tie TUI laat weten dat er bij
haar geen gevallen bekend
zijn van klanten die hun
vlucht naar Curaçao hebben
geannuleerd om chikungu-
nya. Ook is het bij haar niet
bekend dat er klanten van
TUI, die ook pakketreizen
aanbiedt naar Curaçao, bij
terugkomst in Nederland
alsnog last hebben gekre-
gen van verschijnselen van
het virus. ,,Naar aanleiding
van het eerste NOS-bericht
kwamen er al wat veront-
ruste telefoontjes bij ons
binnen van klanten die bij
ons hebben geboekt”, aldus
Soetekouw. Nadat De Tele-
graaf schreef over de - vol-
gens die krant - ‘killermug’
nam het aantal bezorgde
klanten toe. Soetekouw:
,,Wij proberen iedereen ge-
rust te stellen. We vertellen
wat mensen kunnen doen
om besmetting met het vi-
rus te voorkomen.”


