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OPENBARE VERKOOP

Op vrijdag, 14 november 2014, des voormiddags om 10.00 uur, zal 

door de ondergetekende deurwaarder in het openbaar worden verkocht :

een automobiel van het merk  Kia, model Sportage, bouwjaar 2014,  

kleur grijs metallic, 

een automobiel van het merk Mazda, model  323, bouwjaar 2002, 

kleur  grijs metallic, 

Voormelde voertuigen zullen een uur voor de verkoop te bezichtigen zijn, 

aldaar aan de Roodeweg no. 159  (CVD Gebouw), alwaar de verkoop zal 

plaatsvinden, bij opbod en tegen gerede betaling. 

De deurwaarder bij het Gerecht op Curacao,
R.A. RAMAZAN.

‘Populairste buschauffeur’ bij Wiels

De ‘mafste buschauffeur van Enschede’, Shandrick Elodia heeft
onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Gevolmachtigde
minister van Curaçao in Nederland, Marvelyne Wiels. De
Curaçaoënaar werkte naast zijn opleiding tot industrieel productont-
werper zes jaar lang in Enschede als buschauffeur. In zijn bijbaan
was Elodia populair vanwege het feit dat hij muziek in de bus draai-
de en zijn passagiers op vrolijk wijze via de microfoon toesprak.
Deze week besloot het vervoersbedrijf waar Elodia werkte om hem
niet meer als buschauffeur in te huren omdat hij jolig is in de bus.
Door deze actie kreeg Elodia landelijke bekendheid. 

FOTO KABINET VAN CURAÇAO

Ride for the
Roses op 
25 januari
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De inmiddels traditionele Ride for the
Roses wordt komend jaar op 25 januari gehouden. Op
dezelfde dag zijn ook de Walk en de Swim for the Roses. 

Gisteren werden de plannen
voor het jaarlijkse evenement te-
gen kanker, dat sinds 2005
wordt georganiseerd, bekendge-
maakt. De opbrengsten zijn
weer bestemd voor het Prinses
Wilhelmina Fonds en Orco
Bank is al vanaf het begin de
hoofdsponsor.

Het ‘Roses’-seizoen begint al
op 12 december met de film Bro-
zer, een waargebeurd, triest ver-
haal. Op 17 januari is de zoge-
noemde Uphill Challenge, het
zo vaak mogelijk met de fiets be-
klimmen van een steile berg. De
prestaties van de sporters wor-
den flink beloond met donaties
van gulle gevers en sponsoren.
Een week later, op 25 januari, is
het hoogtepunt van de actie. In
de vroege ochtenduren zullen
duizenden sporters te voet vanaf
het Brionplein starten en via de
Emmabrug of de Julianabrug
door de straten van Punda, Pie-
termaai, Marie Pampoen naar
Curaçao Sea Aquarium lopen.
Iets later op de ochtend zullen
vanaf Curaçao Sea Aquarium de
verschillende fietstochten star-
ten, waaronder ook een moun-
tainbikeroute. Aan het einde van

de ochtend is de Swim for the
Roses 2015, nu voor het elfde
jaar. Honderden mensen zullen
op open zee 2,7 kilometer
zwemmen.

Alle evenementen van Stich-
ting Ride for the Roses Curaçao
hebben als doel het bereiken van
zo veel mogelijk mensen, spon-
soren en donateurs om zo veel
mogelijk geld binnen te halen
voor het Prinses Wilhelmina
Fonds. De stichting heeft er ver-
trouwen in dat het weer een suc-
ces wordt, want tot nu toe stijgen
de opbrengsten steeds.

Van onze redactie
Willemstad - De tweede film in
de reeks maandelijkse festival-
voorstellingen wordt vanaf van-
avond twee weken lang vertoond
in The Cinemas: ‘Philomena’,
een Britse tragikomische film
geregisseerd door Stephen Fre-
ars. Philomena was de surprise-
film tijdens de 2014 festivaledi-
tie. De film, met in de hoofdrol-
len Dame Judi Dench en de
Britse komiek Steve Coogan, is
bekroond met verschillende prij-
zen en nominaties, waaronder

die voor drie Golden Globe
Awards en vier Academy
Awards.

Wanneer de Ierse ongehuwde
tiener Philomena Lee zwanger
raakt, wordt ze bij wijze van straf
naar een klooster in Roscrea ge-
stuurd. Daar bevalt ze van een
jongen, Anthony. Philomena
mag drie jaar in het klooster blij-

ven en voor haar zoontje zorgen,
maar moet in ruil daarvoor hard
werken. Ze is zich ervan bewust
dat haar kind haar elk ogenblik
kan worden afgenomen. 

Na een verblijf van drie jaar
adopteert een Amerikaans echt-
paar Anthony, en Philomena
wordt gedwongen om afscheid
van hem te nemen. Vijftig jaar
lang houdt ze haar mond over
deze gebeurtenis, totdat ze haar
dochter erover vertelt. Samen
schakelen ze journalist Martin
Sixsmith in om uit te zoeken wat
er met Anthony is gebeurd.

De afwisseling tussen de ko-
mische en diepzinnige gesprek-
ken tussen Philomena en Mar-
tin, geven de film niet alleen een
emotioneel, maar ook een luch-
tig (komisch) tintje mee. Vanaf
vanavond twee weken lang dage-
lijks te zien in The Cinemas om
17.15 en 19.30 uur.
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Dialoog 
Kòrsou
Konektá 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Organisatie Kòr-
sou Konektá organiseert zater-
dag een open dialoog over het
thema ‘Onze relatie met elkaar’.
Het doel is om uiteenlopende
mensen in staat te stellen om
met elkaar te praten over gevoe-
lige thema’s. Kòrsou Konektá
brengt mensen bij elkaar die an-
ders niet openlijk met elkaar
zouden communiceren over is-
sues die hen raken. De deelne-
mers horen hoe de ander die is-
sues ervaart en vertellen hoe ze
er zelf in staan. De gespreks-
vorm is erop gericht om hard-
nekkige tegenstellingen tussen
mensen onderling of met be-
trekking tot organisaties minder
scherp te maken. De dialoog is
voor iedereen toegankelijk en
gratis. De voertaal is voorname-
lijk Papiaments en in een enkele
groep Nederlands.

Hommage
lesmethode
Mosaiko
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Fundashon
Planifikashon di Idioma
heeft gisteren op feestelijke
wijze een hommage ge-
bracht aan de methode
voor Papiaments voor 4 tot
18-jarigen, Mosaiko. De or-
ganisatie heeft er 15 jaar
over gedaan om de metho-
de voor alle leerjaren te vol-
brengen en wilde dit heu-
gelijke feit vieren. Dit vond
plaats in het auditorium
van het WTC. 

www.ennia.com/konektai


