
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Curaçao Tourism
Board en Curaçao Airport Hol-
ding hebben gisteren bekend ge-
maakt dat luchtvaartmaatschap-
pij Blue Panorama op 30 juli
met een wekelijkse vlucht tus-
sen de Italiaanse stad Milaan en

Curaçao van start gaat. De inau-
gurele vlucht vertrekt 30 juli om
9.00 uur vanuit Milaan en arri-

veert dezelfde dag om 16.10 uur
op Hato. De nieuwe charter
vliegt tot en met 25 september.
Binnenkort beginnen de onder-
handelingen over een route in
de wintermaanden. 

www.blu-express.com 

Vliegverbinding
met Milaan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Dag van de
Vlag moet Curaçao Dag worden,
zo meent de minister van Cul-
tuur Omayra Leeflang (PAR).
Het was dit jaar volgens haar, de
laatste keer dat de dag van de
vlag gevierd werd binnen het

Antilliaanse staatsbestel. ,,Na
10-10-10 zal Curaçao een auto-
noom land in het Koninkrijk

zijn, net als Aruba al 25 jaar is,
en dus is het op z’n plaats vol-
gend jaar de Dag van Curaçao te
vieren”, aldus Leeflang. Daarbij
moeten volgens de minister niet
zozeer de vlag en het volkslied
centraal staan, maar eerder het
gevoel van trots en liefde. 
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‘Sluiting Isla
dichterbij’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Indien de Isla-raffinaderij als beoogde ope-
rator van de BOO-energiecentrale verantwoordelijkheid
weigert voor de uitstoot van BOO, lijkt het einde van
BOO, en daarmee van de Isla, dichtbij gekomen.

Dat stelt Peter van Leeuwen,
voorzitter van de Stichting
Schoon Milieu Op Curaçao
(Smoc), in een opiniebijdrage
vandaag in deze krant. Hij rea-
geert op een uitlating van de Is-
la-woordvoerder vorige week in
het Antilliaans Dagblad, name-
lijk dat de raffinaderij de BOO-
centrale wil opereren, maar dat
zij niet verantwoordelijk kan
worden gehouden voor de uit-
stoot van BOO. ,,Curaçao kan
wel zonder BOO, maar Isla kan
niet zonder BOO,” aldus Van
Leeuwen. ,,Isla is als enige raffi-
naderij ter wereld volledig af-
hankelijk van een ‘externe’ ener-
gieleverancier. Een leverancier
die problemen heeft door verou-
derde, ondeugdelijke installaties
die zij heeft moeten overnemen
van Isla.

Al in 2005 stelde Smoc voor
de rechter dat de BOO niets an-
ders is dan de oude Isla-ener-

giecentrale in een nieuw jasje.”
Volgens de Smoc-voorzitter
komt het hele BOO-idee van Is-
la, die altijd haar eigen energie-
centrale heeft gehad. In 1994 be-
sloot Isla de raffinaderij te up-
graden met behulp van het
IRUP (Isla Refinery Upgrading
Program) om meer winst te ma-
ken. De energiebehoefte van Isla
zou door IRUP enorm toene-
men en de slecht onderhouden
Isla-energiecentrale moest wor-
den opgeknapt en uitgebreid.
Dit plan werd het BOO-project
genoemd. 

,,Isla zag een deel van haar
vervuiling nu via BOO het mi-
lieu ingaan. BOO was namelijk
contractueel verplicht Isla-asfalt
te gebruiken als brandstof. As-
falt is de belangrijkste bron van
alle zwavel in de lucht.”

Isla kan niet zonder BOO

Marinefregat in Oranjesfeer

Het marinefregat Hr. Ms. Van Amstel steekt het Nederlands elftal vanuit het Caribisch gebied een hart
onder riem met een originele geste: een oranje ‘paradeerrol’. Dit ceremoniële eerbetoon vond plaats als
mentale ondersteuning voor de succesvolle kwartfinale tegen Brazilië. Bij een paradeerrol maakt de
bemanning de contouren van het marineschip zichtbaar door vrijwel voltallig aangetreden te staan op
de hoofddekken van het schip. De Van Amstel opereert gedurende vier maanden in het Caribisch
gebied als stationsschip voor de Koninklijke Marine en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en
Aruba. Dit gebeurt vanuit Willemstad. Wanneer de patrouilles en ander werk op zee het toelaten, volgt
de bemanning de wedstrijden van Oranje. FOTO KONINKLIJKE MARINE

Leeflang wil
Curaçao Dag

Op pagina 10
i


