
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Insel Air be-
staat dit jaar acht jaar. Dit
wordt gevierd met de jaar-
lijkse traditionele sale die
vanaf vandaag tot en met
woensdagavond, 27 au-
gustus om 23.59 uur loopt. 

De reisperiode voor de
verjaardags-sale van Insel
Air loopt dit jaar van 1 sep-
tember tot 15 december
2014. Dit jaar gaat 1 gul-
den van elk verkocht ticket
naar het Insel Air Com-
munity Fund dat het totale
bedrag zal doneren aan
één van de goede doelen
die het Community Fund
steunt, zo liet de lucht-

vaartmaatschappij giste-
ren weten.

Tickets kunnen online
worden gekocht via
www.fly-inselair.com, bij
alle Insel Air verkoopkan-
toren, bij Cpost in Punda
en Otrobanda (Curaçao)
en bij lokale reisbureaus.

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar
Asjes ziet het niet langer
als zijn taak om bij de we-
kelijkse partijbijeenkom-
sten van de PS bij de sede
de kritiek op de partij te
pareren. Dat heeft de pre-
mier afgelopen zaterdag
bij de sede verklaard. ,,Als
je hier iedere zaterdag
naartoe komt en alles ver-
dedigt wat verdedigd moet
worden en je merkt op een
gegeven moment dat je
feitelijk alleen ervoor staat,
geloof me, dat is geen fijn
gevoel. Ik weet niet of ik
daarmee wel door wil
gaan. God, wat mis ik Hel-
min Magnus Wiels zali-
ger.” Volgens Asjes kan
een premier niet continu
in conflicten verwikkeld
zijn, ook kan hij het niet
altijd opnemen voor de po-

litieke beweging. ,,Ik heb
geprobeerd om dat te
doen, maar kan dat niet
blijven doen. Want dan
ontstaat het beeld, dat je
alsmaar aan het vechten
bent en geen tijd hebt om
te regeren.” Asjes reageer-
de op de kritiek van Char-
les Cooper van de opposi-
tiepartij MAN. Cooper zou
volgens hem verklaard
hebben dat Asjes met zijn
optreden het fundament
van de PS ondermijnt.
,,Onder Coopers bewind
werd het fundament van
de MAN dermate onder-

mijnd dat de leider voor
het leven (Don Martina,
red.) de partij de rug terug-
keerde. Onze leider werd
vermoord.” In zijn toe-
spraak riep de premier de
leden op om zelf op te ko-
men voor de politieke be-
weging. Cooper werd ook
opgeroepen om zich niet
te bemoeien met de PS en
het fundament van de par-
tij met rust te laten. ,,Onze
leider werd vermoord, be-
moei je niet met het fun-
dament van de PS, maar
kijk naar je eigen funde-
ring. Jouw fundering is ge-
heel wit, de kleur van de
MFK, Movementu Menti-
ra Flagrante Kontinuo.”
(beweging van continue
flagrante leugens, red.). 

Asjes is dankbaar 
voor steun
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Groei in verblijfstoerisme 
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Het ver-
blijfstoerisme van
Curaçao heeft in de
maand juli, vergele-
ken met juli 2013, een
groei van wel 5 pro-
cent gekend. Dat
heeft de Curaçao
Tourist Board (CTB)
gisteren bekendge-
maakt. In juli hebben
in totaal 36.841 ver-
blijfstoeristen Cura-
çao bezocht.

De Nederlandse markt
– de grootste markt voor
Curaçao – kende met een
totaalaantal van 12.133 ver-
blijfstoeristen, een groei
van 8 procent. 

De meerderheid van de
bezoekers (41,3 procent)
waren in de maand juli af-
komstig uit Europa. Uit
deze regio werden gedu-
rende deze periode 15.241
toeristen geregistreerd.
Dit is vergeleken met de-
zelfde periode vorig jaar
een groei van 7 procent.
Uit Duitsland werd in juli
ook een groei gere-
gistreerd (10 procent). 

De Zuid-Amerikaanse
regio registreerde vorige

maand 11.327 verblijfstoe-
risten. Dit is een groei van
24 procent. Ook Venezue-
la had te maken met een
groei; uit het buurland

werden in juli 7.907 toe-
risten op Curaçao verwel-
komd. Dit is een groei van
39 procent. Het aantal ver-
blijfstoeristen uit Brazilië

zijn in juli, vergeleken met
dezelfde maand vorig jaar,
ook gegroeid (27 procent).
Colombia is het enige land
uit deze regio dat vorige

maand een daling (5 pro-
cent) registreerde. 

De Noord-Amerikaanse
markt kende vorige
maand een daling van

24,7 procent, vergeleken
met dezelfde maand in
2013. Ook uit het Cari-
bisch gebied werd in deze
periode een daling van
15,34 procent gere-
gistreerd. In een officieel
bericht laat CTB weten
aan verschillende marke-
tingstrategieën te werken
om met de komst van
vliegmaatschappij JetBlue
naar Curaçao het aantal
toeristen uit Amerika te la-
ten toenemen. Uit toe-
ristencijfers vrijgegeven
door CTB blijkt dat er ge-
durende de eerste zeven
maanden van dit jaar een
totaalaantal van 246.823
verblijfstoeristen Curaçao
hebben bezocht. De Euro-
pese regio registreerde in
deze periode een groei van
6 procent. Dit staat gelijk
aan 107.618 toeristen. De
Zuid- en Noord-Ameri-
kaanse markt kenden een
daling van respectievelijk
6 procent en 13 procent.
De Caribische regio kende
een daling van 15 procent;
dit staat gelijk aan 19.149
verblijfstoeristen in de eer-
ste 7 maanden van 2014. 

Gedurende deze 7
maanden heeft de toe-
ristensector 419,1 miljoen
gulden voor de economie
opgeleverd.

Asjes: PS
niet meer

verdedigen
bij sede

1 Gulden per ticket
naar goed doel

Afgelopen maand 36.841 verblijfstoeristen geregistreerd

Wandelmars voor Hartstichting

Naar schatting 2.500 wandelaars hebben gisteren meegedaan aan de 7 kilometer-loop waarvan de opbrengsten
voor de Curaçaose Hartstichting zijn bedoeld. De wandelmars begon en eindigde bij Kia Motors op Saliña.
Deelnemers konden met Zumba-oefeningen opwarmen voor de mars. FOTO JEU OLIMPIO
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