
,,Wij worden ingehuurd door
de stichting Pietermaai District
om de belangen te behartigen
van de wijk. Denk hierbij aan
ontwikkelingen van evenemen-
ten, marketinguitingen, het ver-
beteren van de infrastructuur,
de veiligheid, eigenlijk alle be-
langen van de ondernemers in
deze wijk waar ze zelf niet aan
toekomen”, legt René Nobbe uit.

Pietermaai District betreft de
wijk Pietermaai in een brede zin
van het woord: vanaf Avila Hotel
tot aan café De Tijd, van Rock
Beach tot en met discotheek Ber-
muda. ,,En alles wat daar tussen
zit. Op dit moment zijn 22 be-
drijven aangesloten bij de stich-
ting, maar dit ontwikkelt zich

maandelijks. De stichting be-
staat ruim twee jaar, maar dit
initiatief is er sinds het voor-
jaar.”

Het net geopende kantoor is
niet alleen voor Evento Curaçao,
maar er worden ook units ver-
huurd aan ondernemers die bin-
ding hebben met de wijk. Ook is
er een grote vergaderruimte die
door deze bedrijven gebruikt
kan worden en er is een flexibele
werkruimte die gehuurd kan
worden voor workshops of pre-
sentaties voor derden die op hun
manier ook weer bij de wijk Pie-
termaai betrokken zijn, legt
Nobbe uit.

,,Tot slot moet dit pand ook
een soort inloopkantoor worden,

een plek waar mensen met vra-
gen of ideeën naar toe kunnen
komen. Toeristen, maar zeker
ook de lokale bevolking. Alle tips
en aanmerkingen zijn welkom.
We zijn in goed overleg met de
overheid om te kijken hoe we in
samenwerking met de politie en
de overheid verbeteringen kun-
nen aanbrengen in de veilig-
heid, verlichting en bijvoorbeeld
het parkeren in de wijk.”

De komende tijd zullen zij
zich ook bezighouden met de or-
ganisatie van een gezamenlijke
kerstmarkt en natuurlijk de XXL
Pagara Party in Pietermaai.
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Curaçao

Advertentie

Appartementen complex op 10.800 eigendomsgrond in 
afbouw fase geheel ommuurd bestaande uit :

10 appartementen van 125 m2 geheel airconditioned met 3 slaapkamers, 
walk-in closet, 2 badkamers, moderne keuken, wasruimte en opslag.
20 appartementen van elk 90m2 geheel airconditioned met 2 slaapkamers, 
walk-in closet, 2 badkamers, moderne keuken,wasruimte en opslag. 
Geheel afgewerkt met eerste klas, vloer- en wandtegels, klinkerbestating, 
zwembad 16 x 6 meter, deepwell, veel groenvoorziening. 
Ruimte voor bijbouwen van nog eens 6 appartementen.

Pietermaai District heeft afgelopen vrijdag het pand feestelijke geopend. Inzet: René Nobbe. 
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Pietermaai
District
geopend
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het pand van Pietermaai District Offices &
Information is vrijdagmiddag feestelijk geopend. In dit
pand zitten verschillende kantoren, waaronder Evento
Curaçao van René Nobbe en Marijke Hoos.

PSV: Snel herstel Willems
Van onze redactie
Eindhoven - Trainer Phillip Co-
cu van PSV kan waarschijnlijk
snel weer beschikken over Jetro
Willems. 

De linksback afkomstig van
Curaçao viel zaterdag al vroeg in
de wedstrijd tegen ADO Den
Haag (1-0) uit, na een ongelukki-
ge botsing met Kevin Jansen.
Willems had last van zijn oog,
zag dubbel en kon niet verder
spelen. Bij onderzoek in het zie-

kenhuis bleek dat de schade
meevalt. Volgens de medische
staf is Willems binnen enkele
dagen weer speelklaar. PSV gaat
donderdag in de Europa League
op bezoek bij Panathinaikos.
Een dag later maakt bondscoach
Guus Hiddink de selectie van
Oranje bekend voor de inter-
lands tegen Mexico (12 novem-
ber, vriendschappelijk) en Let-
land (16 november, EK-kwalifi-
catie). 

Snelle groei Duits toerisme

In september bezochten 14.623
Europeanen Curaçao, ten op-
zichte van 13.516 in september
vorig jaar. De meeste Europese
toeristen komen nog altijd uit
Nederland. In september waren
er acht procent meer Nederlan-
ders op vakantie op het eiland
dan het jaar ervoor. De tweede
plek wordt ingenomen door de
Duitsers met 2.105. Alhoewel
deze groep van verblijvende toe-
risten een stuk minder groot is,
groeit deze wel veel sneller dan
de groep Nederlanders. In verge-
lijking met september 2013 wa-
ren er dit jaar 21 procent meer
Duitsers. Opvallend lijkt de ‘spe-
tal Denen op het eiland; deze

groep groeide in vergelijking
met vorig jaar 338 procent. Maar
er werden ‘slechts’ 35 Denen ge-
teld in september dit jaar, dat
waren er vorig jaar maar acht.
Dat verklaart dan ook deze ‘spec-
taculaire groei’. De grootste
groep uit Zuid-Amerika wordt
vertegenwoordigd door Venezo-
lanen, met ruim 10.000 stay-
overtoeristen in september dit
jaar. Dat is een groei van 19 pro-
cent. Daarna volgt de groep uit
Suriname; die groeit met negen
procent ten opzichte van vorig
jaar. 

Het aantal Colombianen
steeg met 51 procent. Vorig jaar
waren er 636 toeristen op het ei-
land met als herkomst Colom-
bia; dit jaar waren dat er 959.
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