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Curaçao Advertentie

Advertentie

Cruise aanbieding

Bel 7361100 voor alle aanbiedingen

Pullmantur Cruises 
MS Monarch3+
8 dagen, vertrek vanaf Curaçao
naar o.a. Aruba, Colombia en Panama

2-persoons buitenhut o.b.v. All Inclusive
Nederlandssprekende hostess
Vertrek op 26 nov., 3, 10 en 17 dec. ‘14

Vanafprijs o.b.v. 2-pers. buitenhut met belemmerd uitzicht incl. havengelden. 
Buitenhut met vrij uitzicht tegen meerprijs (+ ANG 120,- p.p.). Prijs is exclusief 
(verplichte) fooien USD 96 p.p. en de boekingskosten. Genoemde prijs is 
onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.

 v.a.1579∏p.p. 

ANG

Incl. havengelden

Reconstructie van
moord in Gato
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het onderzoek ter terechtzitting van de Gato-moordzaak is afgelopen
week voor de tweede keer geschorst. Zo is er voor de families die op kerstdag vorig jaar
slaags raakten met elkaar en over en weer op elkaar schoten, een jaar later nog geen
uitsluitsel over de toedracht waarbij een 15-jarige jongen om het leven kwam. 

Er moet nog steeds een recon-
structie plaatsvinden onder lei-
ding van de rechter-commissa-
ris, zo is door het Hof van Justi-
tie uitgelegd. Dat gebeurt op 26
november. Daarna zal de zaak
inhoudelijk op zitting worden
behandeld, waarschijnlijk op 11
maart 2015 en mogelijk eerder,
‘als het zittingsrooster van het
Gerecht in Eerste Aanleg dat toe-
laat’. De zaak werd al eerder uit-
gesteld tot 19 november in ver-
band met een reconstructie, die
afgelopen week dus nog niet had
plaatsgevonden. Ook de reorga-

nisatie bij de politie was er eer-
der de oorzaak van dat de rechts-
zaak werd uitgesteld. Het pro-
ces-verbaal was namelijk niet tij-
dig ingediend en het onderzoek
van de Technische Opsporings-
dienst (TOD) miste. 

Ondertussen is de verdachte
U.M. al lange tijd, in afwachting
van de zaak, op vrije voeten. Hij
wordt ervan verdacht het fatale
schot op de 15-jarige jongen op
kerstdag (2013) in Gato gelost te
hebben. Op die bewuste kerst-
dag kregen twee families ruzie
met elkaar en werd er over en

weer geschoten. Het leek een
wildwest. U.M. is hoofd van het
ene gezin, de overleden jongen
behoort tot het andere gezin. Er
is echter niet met zekerheid te
zeggen van wie het dodelijke
schot afkomstig was, er zijn tij-
dens de schietpartij namelijk
meerdere wapens gebruikt. Het
schieten begon overigens door
de familie van de overleden jon-
gen. De politie heeft het door
U.M. gebruikte wapen, waar-
mee onderzocht kan worden of
de dodelijke kogel hieruit af-
komstig is.

Nieuwe vereniging voor gepensioneerden
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ten overstaan van
notaris Burgers van het kantoor
Burgers & Fung-A-Loi Notaris-
sen, is afgelopen vrijdag de op-
richtingsakte ondertekend van

Asosiashon di Penshonadonan
Ennia Caribe Holding Uní, afge-
kort PECHU. Het bestuur be-
staande uit gepensioneerde
werknemers van zowel Ennia als
Banco di Caribe, wordt gevormd

door Trudis Correa (voorzitter),
Winston Janga (secretaris), In-
grid Doppia (penningmeester)
en bestuursleden Stanley Coffy,
Nelson Gijsbertha, Egon Rodri-
guez en Ricardo Halabi. 

Rosaria vergadert met Van Zwol

Partijleider van PAIS, Alex Rosaria, heeft vergaderd met de secretaris-generaal van BZK, Richard van
Zwol, en met de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Gerard van der Wulp. Tijdens deze ont-
moeting werd gesproken over de versterking van de rechtshandhaving in ons land. FOTO PAIS


