
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een nieuw reispro-
gramma, ‘De Vliegende Hollan-
ders’, komt naar Curaçao. Pre-
sentator Beau van Erven Dorens
en voormalig Goede Tijden,
Slechte Tijden-acteur Mark van
Eeuwen gaan daarin op zoek
naar avontuur. ,,We gaan alle-
maal gekkigheid uithalen”, zegt
de 43-jarige presentator tegen
Novum Nieuws. ,,Mark heeft z’n
vliegbrevet en mag dus vliegen.
We gaan samen van Aruba naar
Curaçao naar Bonaire en daar

allerlei avonturen meemaken.
Met haaien duiken en dat soort
toestanden.”

Van Erven Dorens noemt het
door hem bedachte programma
‘travelreality’. ,,Alles is spontaan.
We weten helemaal niet wat er
gaat gebeuren en dat vind ik ei-
genlijk het spannendst.” Vol-
gens Van Erven Dorens heeft De

Vliegende Hollanders wel wat
weg van De Wereld van Beau,
waarvoor hij in 2010 en 2011
allerlei capriolen uithaalde. ,,De
Wereld van Beau ligt mij nauw
aan het hart. Ik zou het pro-
gramma graag terugbrengen en
heb er ook goede ideeën voor.

Maar de zender denkt vast: o
god, komt hij weer.”

Voorlopig kan Van Erven Do-
rens zijn ei kwijt in De Vliegen-
de Hollanders, dat vanaf 7 no-
vember te zien is op Veronica.
,,Het slaat natuurlijk eigenlijk
nergens op om in zo’n vliegtuig-
je te gaan zitten en met Mark de
wereld over te vliegen. Maar ik
denk dat het gewoon heel leuk is
en ook leuk wordt om naar te kij-
ken.”

De hippe houten huizen ko-
men van de hand van initiatief-
nemer Det Brouwer. Uit zijn
liefde voor hout werden de hui-
zen geboren. Ooit begonnen als
timmerman, maar nu taxateur,
houdt hij zich nog altijd hobby-
matig bezig met hout. De ideeën
voor de woningen komen dan
ook uit zijn koker. Het eerste

huis werd twintig jaar geleden
door hem gebouwd in Jan Sofat.
Alhoewel het een woning was
die gedeeltelijk van hout was ge-
maakt, kreeg hij hier de smaak
te pakken. 

Wat volgde waren drie huizen
op Jan Sofat, een houten woning
aan de Margrietlaan en drie he-
lemaal uit hout opgetrokken ap-

partementen in Sint Joris. Ver-
der is hij bezig met de restaura-
tie van een houten woning van
begin vorige eeuw. Want hout
heeft onderhoud nodig, desal-
niettemin zijn de huizen door de
isolatie technisch beter en goed-
koper. 

Brouwer: ,,Aan de Roodeweg
ben ik in de afrondingsfase van

een restauratie van een houten
woning die dateert van 1915. Er
zijn wel meer houten huizen op
Curaçao, maar dat zijn oude hui-
zen. Vroeger werd er veel in
hout gebouwd. Het verschil met

de huizen die ik bouw is dat die
volledig zijn aangepast aan deze
tijd. Zo zijn onder andere de
slaapkamers groter dan in de
huizen die een eeuw geleden ge-
bouwd werden.” 
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E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op donderdag 18 september 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen 
kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 
3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

a. een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, deel 
uitmakende van de gronden van plantage “NOOIT GEDACHT” 
alias “BRAKKEPUT ARIBA”, aangeduid als kavel nummer 11 
“VASTELAND” van het verkavelingsplan “BRAKKEPUT ARIBA”, 
ter grootte van achthonderd een en zeventig vierkante meter (871 
m²), nader omschreven in meetbrief nummer 91 van twaalf februari 
tweeduizend negen; 

b. een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, deel 
uitmakende van de gronden van plantage “NOOIT GEDACHT” alias 
“BRAKKEPUT ARIBA”, aangeduid als deel van kavel nummer 9 
“VASTELAND” van het verkavelingsplan “BRAKKEPUT ARIBA”, 
ter grootte van zes en dertig vierkante meter (36 m²), nader omschreven 
in meetbrief nummer 90 van twaalf februari tweeduizend negen, 

met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als BRAKKEPUT 
ARIBA KAVEL NUMMER 11, en al hetgeen verder daartoe door aard, 
bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 
of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de 
veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de 
reden(en) te noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk 
bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de 
ondergetekende notaris uitbrengen. 

 NOTARISKANTOOR ESHUIS 
Rooi Catootjeweg 1 
Alhier. 
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com 

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt 
Naf 910.000,00.

Liefde voor hout
leidt tot huizen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Al zo oud als de weg naar Rome maar nog altijd gewild: houten huizen.
Ook op Curaçao zijn de moderne houten huizen in trek: ruim een half miljoen gulden
werd er onlangs neergeteld voor een hip ‘oud’ huis.

Bijbel in het
Papiaments
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn weer Papia-
mentstalige Bijbels verkrijgbaar
op Curaçao, zo maakt de Sosie-
dat Antiano di Beibel bekend.
Maar liefst 2 containers met
nieuwe Bijbels zijn op het eiland
gearriveerd nadat sinds eind
2013 geen Bijbels meer verkrijg-
baar waren in het Papiaments. 

Ook op Curaçao zijn de moderne houten huizen in trek: ruim een
half miljoen gulden werd er onlangs neergeteld voor een hip ‘oud’
huis. 

‘De Vliegende Hollanders’
naar Curaçao


