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Curaçao

Advertentie
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Pa Servisio di:

Bode / Courier

Tel: 514-2302

 

Huis te Mahaai, 

2 slp.kamer/ 2 badkamers,

2 airco’s/ koelkast/ stove. 

Beschikbaar 1 Sept 2014

Huurprijf Nafl . 1750,- p.m. 

Tel 525-5520 / 737-7613

TE HUUR

Advertentie

Datakabel
van Flow
vat vlam
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In de wijk Scharloo stond gisteren tussen
16.00 en 17.00 uur een datakabel van Flow in brand. De
wijk kon lange tijd geen internet gebruiken en televisie
kijken als zij waren aangesloten bij Flow. 

Lina Nijman, woordvoerder
van Flow: ,,Er stond inderdaad
een kabel in brand. Er is een ka-
bel van Aqualectra op de kabel
van Flow gekomen, waardoor er
brand is ontstaan in de bedra-
ding. Daardoor is er een tijde-
lijke storing optreden. Wij moe-
ten dan een nieuwe kabel trek-
ken. Onze service werkt 24 uur
per dag, en zeven dagen per

week. Het gebeurt niet vaak en
als het gebeurt, staan wij meteen
paraat. Wij proberen onze klan-
ten zo goed mogelijk van dienst
te zijn.” Een omwonende vertelt
dat hij om 16.00 uur opmerkte
dat de kabel in brand stond.
,,Wij belden de brandweer en
vervolgens hebben wij Flow ge-
beld. Beide zijn echter niet op
komen dagen. Nadat de kabel

een uur brandde is het vuur van-
zelf uitgegaan. Er stond een auto
onder de draad die nu onder de
rubberspetters zit. De hele wijk
heeft geen internet en televisie-
verbinding meer.” 

Nijman laat naar aanleiding

van de klacht weten dat er wel ie-
mand naar de plaats van de
brand is gekomen. ,,Wij zijn op
de hoogte van de situatie en
doen ons uiterste best om het
uitvallen van internet en televi-
sie zo snel mogelijk te verhel-

pen. Allereerst moest Aqualectra
de stroom van hun kabel afha-
len. Dat was om een uur of half
8. Toen is het team van Flow aan
de slag gegaan om een nieuwe
kabel te trekken en dat duurt een
uur of drie.”

In de wijk Scharloo stond gisteren tussen 16.00 en 17.00 uur een datakabel van Flow in brand. 

De winnaars van Luna Yen Curaçao doen mee aan de culturele uit-
wisseling. FOTO ARCHIEF LUNA YEN 

Artistieke 
uitwisseling
jongeren 
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - De winnaars van
verschillende kunstdisciplines
van Curaçao, Bonaire, Aruba,
Nederland, Sint Maarten en Sint
Eustatius, komen volgende week
samen om gezamenlijk een
show in elkaar te zetten en deze
te presenteren aan het publiek in
Teatro Luna Blou en La Tentas-
hon. Het gaat om het Dutch Ca-
ribbean Youth Art Festival, dat
plaatsvindt van maandag 4 tot
en met zaterdag 9 augustus. Bij
deze culturele artistieke uitwis-
seling worden jongeren onder-
verdeeld in verschillende disci-
plines zoals acteren, muziek en
dans. Gezamenlijk wordt ge-
werkt aan een eindoptreden met
als thema ‘Brotherhood’.

Maandag is de grote opening
waar het publiek kennis kan ma-
ken met elk participerend land.
De happening wordt opgefleurd
door dj Carlito en de band Gio
Fuertisimo. Daarnaast zullen er
elke avond presentaties zijn van
twee (ei)landen. De eindpresen-
tatie is op 8 en 9 augustus.


