
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een grootschalig
team van Ta Basta Awor heeft
vrijdagavond op twee verschil-
lende locaties gecontroleerd. Dit
gebeurde met eenheden van het
politiekorps, met het Vrijwilli-
gers Korps Curaçao (VKC), de
douane, de Koninklijke Mare-
chaussee, de Curaçaose Militie
en de Koninklijke Luchtmacht
met een hondenbrigade.

De opbrengst is mager te noe-
men. Er zijn tien auto’s en drie
motoren in beslag genomen
omdat de papieren daarvan niet
in orde waren. Ook zijn twee
mannen aangehouden. Een
man uit de Dominicaanse Repu-
bliek had niet de juiste papieren,
een ander negeerde een stopte-
ken en was onder invloed van al-
cohol. Hij werd ter hoogte van
Plasa Harriri aangehouden.

De controles vonden plaats bij
de Nijlweg, Dr. Maalweg, Ko-
raalspechtweg, Schottegatweg
West ter hoogte van Japan nv,
Kaya Andrew Jones ter hoogte

van de wijk Schelpwijk, Kamin-
da Hensley Meulens ter hoogte
van het Sabana Ballpark, bij de

A.A. de Lannoy-Willems Boule-
vard en bij de Santa Rosaweg ter
hoogte van Promenade.
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WIJ ZOEKEN EEN

RECEPTIONISTE
Parttime (20-24 uur)

Wij zijn een kantoor waar flexibiliteit en professionaliteit 

belangrijk zijn. In deze ondersteunende functie bent u 

de stem en het gezicht van ons kantoor. Eigen initiatief  

en zelfwerkzaamheid zijn in deze functie essentieel. 

In de genoemde functie verricht u naast baliewerk-

zaamheden eveneens verschillende secretariële 

werkzaamheden. Wij vragen flexibiliteit met betrekking 

tot de werkuren.

Functievereisten

•  Uitstekend Nederlands, 

Engels en Papiaments 

in woord en geschrift, 

Spaans is een pré;

•  Representatief, 

enthousiast en een 

positieve instelling;

•  Kennis van standaard 

Office pakketten;

•  Ervaring in een 

soortgelijke functie;

• MBO+ niveau;

• Stressbestendig;

• Communicatief  vaardig;

• Prettige telefoonstem.

Profielschets

• Organisatorisch sterk; 

• Initiatiefrijk en energiek;

•  Discreet met vertrouwe-

lijke informatie 

•  Loyaal naar de 

organisatie;

•  Prioriteiten kunnen 

stellen;

•  Proactief  en 

pragmatisch;

• U denkt in oplossingen;

•  Accuraat, secuur, 

flexibel,

•  Creatief  en 

representatief.

Wat bieden wij

Baker Tilly De Paus Vesseur biedt een aantrekkelijk 

pakket arbeidsvoorwaarden, een plezierige 

werkomgeving en een afwisselend takenpakket. 

Contact

Reacties op deze advertentie zullen uiteraard 

vertrouwelijk worden behandeld. Gelieve uw sollicitatie 

met foto binnen 2 weken te richten aan:

Baker Tilly De Paus Vesseur

T.a.v. HR Department

Snipweg 30, Curaçao 

vanhemert@bakertillycuracao.com

DE PAUS VESSEUR
BAKER TILLY Zondag geen water

in flink aantal wijken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Komende zondag en zondag 16 november worden delen van Curaçao
gedurende 7 uur en misschien langer afgesloten van water, zo laat Aqualectra in een
schriftelijke verklaring weten.

De afsluiting heeft te maken
met de uitbreiding van het trans-
portnetwerk tussen de plant van
Santa Barbara en de tank bij Trai
Seru. De volgende delen van het
eiland worden van 9.00 tot
16.00 uur afgesloten van water:
Biesheuvel, Cas Cora, Damacor,
Emancipatie Boulevard, Emma-
stad, Francia, Groot Kwartier,
Industriepark Brievengat, Ma-
tancia, Rancho gedeeltelijk, Rio
Canario, Schelpwijk, Schottegat-
weg Noord, Soledad, Trai Seru.

Aqualectra is sinds vorig jaar
bezig met de uitbreiding van de
waterproductie bij de plant aan

Santa Barbara. Het idee is om de
productie met 7.000 kuub per
dag te verhogen. Als onderdeel
hiervan zijn er nieuwe pijplei-
dingen voor het transport van
water tussen Seinpost en Cas
Coraweg aangelegd. Ter hoogte
van de Cas Coraweg zijn pijplei-
dingen ook aan- en afgesloten
op het pompstation van Semi-
kok. 

De pijpleidingen in Kaya
Akoerio en de Comanchestraat
richting Tanki Trai Seru worden
vervangen. De leidingen tussen
de Comanchestraat en de Arow-
akkenweg worden afgesloten, de

meters worden vervangen. Hier-
na zullen de leidingen aangeslo-
ten moeten worden op de tank
bij Trai Seru.

In een schriftelijke verklaring
sluit Aqualectra niet uit dat ge-
bruikers op de twee zondagen
langer dan de geplande 7 uur
geen water zullen hebben door
onvoorziene omstandigheden.
Klanten kunnen voor vragen al-
tijd terecht bij nummer 0800-
0135 of de website www.aqualec-
tra raadplegen. Via advertenties
in de lokale media zullen de
klanten tijdig aan de afsluiting
van water herinnerd worden. 

Magere
opbrengst
controle Ta
Basta Awor

Aanhouding vrouw voor mishandeling
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 29-jarige in
Nederland geboren vrouw S.J. is
door de politie aangehouden op
verdenking van ernstige mis-
handeling van haar partner. De
verdachte werd afgelopen maan-
dag aan de Nijmegenstraat aan-
gehouden in verband met een

geval van ernstige mishandeling
van een 21-jarige vrouw, haar
partner. 

De mishandeling vond afge-
lopen zondag plaats. Daarbij
werd het slachtoffer door de ver-
dachte en haar familie geweld-
dadig onder handen genomen.
Het slachtoffer liep daarbij letsel

aan haar gezicht en andere delen
van haar lichaam op. De vrouw
koos na de mishandeling er zelf
voor om de letsels door haar
huisarts te laten behandelen. De
verdachte is aan een hulpofficier
van justitie voorgeleid. Zij blijft
lopende het onderzoek vastzit-
ten. 

Een grootschalige controle leverde maar weinig op. FOTO’S KPCN


