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Afwezig
Statenleden Charles Cooper (MAN) en Gerrit Schotte
(MFK) hadden per brief aangegeven niet aanwezig te zijn
tijdens de vergadering vandaag. Sulvaran haalde hard
uit naar deze Statenleden die
wel een protesteerden tegen
de wetsvoorstellen, maar niet
aanwezig waren bij de vergadering.

WILLEMSTAD — Een goedlachse kraamhouder die mooie ronde frituursels met of zonder rozijnen, krenten of appels aan de
man brengt met de poedersuiker in de aanslag... het kan niet missen: de jaarwisseling staat voor de deur. En de oliebol heeft
daarin al lang geleden zijn intrede gedaan. Een vroeg ‘Hollandsch’ recept om ‘Olie-koecken te backen’ dateert van 1668. In
de loop van de negentiende eeuw kreeg het woord ‘oliebol’ meer aanhang dan ‘oliekoeck’ en rond 1868 nam de Van Dale het
woord ‘oliebol’ op. Tradities horen bij mensen en reizen (niet te verwarren met het ‘rijzen’ van het oliebollenbeslag) met hen
mee naar waar zij ook naartoe trekken. En zoals er met Oud en Nieuw op Curaçao traditiegetrouw ham, panbolo, saumon,
pekelé en sùlt op het nachtmenu staan, is ook de oliebol niet meer weg te denken. Namens de Amigoe wensen wij u allen een
mooi uiteinde en een goed nieuw jaar.

Bolletjesslikkers
wijken steeds vaker uit naar Düsseldorf
DÜSSELDORF/WILLEMSTAD — Cocaïne bestemd
voor Nederland wordt steeds vaker onderschept op
het vliegveld van Düsseldorf. Tot eind november dit
jaar vond de luchthavenpolitie 130 kilo drugs, twee
keer zo veel als in 2013. De luchthaven is voor bolletjesslikkers een echte uitwijkroute geworden. Reden
voor de explosieve groei zijn Curaçao en Schiphol,
legt een woordvoerster van de douane in NoordrijnWestfalen uit, zo maakt ANP vandaag bekend.
De meeste smokkelaars
komen van Curaçao en zij

hoeven geen visum te hebben voor Europa. Op het

vliegveld van Amsterdam
worden alle passagiers uit
Curaçao onderworpen aan
een 100 procent-controle en
in Düsseldorf is dat niet het
geval, aldus woordvoerster
Silke Zabel tegen de zender
WDR. Een 100 procent-controle gaat er in het Duitse
Düsseldorf in ieder geval
niet komen. “Dat zou alleen
maar leiden tot een verdere

verschuiving van het probleem, waarschijnlijk naar
Frankfurt. Wij controleren
op basis van verdenking en
als we voldoende informatie hebben.” De ligging van
Düsseldorf draagt volgens
Zabel alleen maar bij aan de
aantrekkingskracht van die
luchthaven. Smokkelaars
willen zo snel mogelijk van
hun lading afkomen.

Toerwagenoperators
willen meer samenwerken
WILLEMSTAD — Toerwagenoperators worden al
enige tijd verweten de passagiers in te pikken van
taxi’s. Vooral op het vliegveld zouden zij op illegale
wijze toeristen vervoeren.
Echter, de toerwagenchauffeurs hebben er geen
erg in dat zij illegaal bezig
zouden zijn. “Wij mogen
iedereen met een vooraf
geboekt pakket ophalen”,
verklaart Juvira Briceño
Reyes van Rumba Tours.
door onze verslaggever
Anke Brunswijk-Vellenga

Samenwerking
en communicatie
Op Curaçao zijn er zestien
bedrijven met een toerwagenvergunning, vijftien daarvan
hebben vijf toerwagens en de
oudste en grootste operator
heeft er zestien. Volgens de
vertegenwoordigster van de
toerwagens heeft de stichting

Tot slot zal dit de laatste
krant van het jaar 2014
zijn. Op 2 januari 2015
zijn we er weer.

Kwaliteitscontroles
Briceño Reyes erkent de
klacht van de taxichauffeurs
dat er steeds meer mensen
zonder taxivergunning naar
de luchthaven komen om
passagiers op te pikken. “Het
probleem is echter dat je de
piraten niet kan onderscheiden van familieleden. Daar
zou een oplossing voor moeten
komen”, aldus Briceño Reyes.
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WILLEMSTAD — Het politiekorps KPC, de kustwacht, Citro, de brandweer en Sta. Barbara Security hielden vanochtend
een persconferentie bij het politiecentrum in het VKD-gebouw aan de Winston Churchillweg in verband met de viering van
Fuikdag. Tijdens de persconferentie werden onder meer de strikte regels en extra controles door onder meer de brandweer herhaald. Deze dag wordt traditiegetrouw op de eerste zondag van het nieuwe jaar gevierd. Zoals deze krant begin deze maand
bekend had gemaakt, mag er geen alcoholische drank verkocht of gratis uitgedeeld worden, zijn vlotten en/of drijvende podia
verboden, evenals het produceren van openbare muziek. Alle boten moeten naast de officiële documenten, ook beschikken over
voldoende zwemvesten, alsook de juiste nood aanwijzingsartikelen, waaronder fluiten en dergelijke. Verder zijn watertaxi’s
niet toegestaan. Op de foto de vertegenwoordigers van de genoemde instanties.

De onlangs gekozen vertegenwoordigster van toerwagenchauffeurs, Briceño Reyes,
geeft aan dat touroperators
alle passagiers die vooraf een
pakket inclusief transport
van en naar de luchthaven
hebben geboekt, mogen halen
en brengen naar het vliegveld.
“Als iemand bijvoorbeeld bij
een reisbureau of online een
vakantie naar Curaçao boekt,
dan wordt vaak gevraagd wat
diegene er allemaal bij wil
hebben, zoals ontbijt maar
ook transportservice. Maar
ook kan een groep rechtstreeks contact opnemen met
een touroperator, zolang dit
maar vooraf gebeurt.” Volgens
taxichauffeurs mogen toerwagens alleen in het geval van
een all-inclusive pakket toeristen van en naar de luchthaven vervoeren. “Maar er is
maar één hotel dat dat aanbiedt, dat zou niet kunnen”,
verweert Briceño Reyes.

Vandaag treft u bij de
krant het jaaroverzicht
van het afgelopen jaar
aan. Daarin hebben wij de
perikelen van 2014 voor u
op een rijtje gezet. Dit keer
volgens de nieuwe lijn die
de Amigoe heeft ingezet:
nog dichter op het lokale
nieuws. Aldus kunt u op
uw gemak het jaar 2014
van Curaçao nog eens de
revue laten passeren en
kunt u een blik werpen op
wat er zoal gebeurde op
Bonaire, St. Maarten en
Aruba.

*E
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Extra controles bij Fuikdag

van taxichauffeurs zelf ook
een vergunning voor toerwagens gekregen en zijn zij ook
lid van de Curaçaose Touroperators Associatie. Daarbij zijn
de toerwagens al in gesprek
met taxichauffeurs. “Vooral
sinds dit jaar communiceren
wij steeds meer”, zegt Briceño
Reyes. Ze zou meer samenwerking willen zien tussen
touroperators, taxi’s en andere instanties. “Maar dat moet
wel van beide kanten komen.
Nu horen we bijna nooit wat
van instanties als CTB, Chata
en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Terwijl
wij hun veel informatie kunnen geven over de toeristen,
en wat zij van Curaçao vinden.”

Jaaroverzicht

*

manier om dit te bereiken.
Davelaar spreekt van een
vereenvoudiging van de wet
en niet van een lastenverlichting. Dat het een daadwerkelijke lastenverlichting is
moet volgend Davelaar nog
blijken. Hij geeft wel toe dat
de werknemer maandelijks
meer geld overhoudt, maar
het is de vraag of bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting hij erop vooruit
is gegaan.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er volgens de
PNP-fractievoorzitter meer
tijd nodig om de implicaties
van de wetswijzigingen te
bestuderen. Daarom wil Davelaar van de minister horen
of een werknemer bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting erop vooruit of
achteruit gaat.
Wel is Davelaar blij dat de
minister de representatiekosten toch aftrekbaar van belasting zal maken. Dit komt door
onder meer een bijdrage van
de PNP in de discussie op de
wet, aldus Davelaar.
Maar het PNP-Statenlid wil
meer wijzigingen zien, onder
meer het aftrekbaar maken

g lis h

Ook
PAR-fractievoorzitter
Zita Jesus-Leito hekelde het
feit dat de Staten binnen elf
dagen tijd de voorstellen moeten behandelen en accorderen. Dat de publieke behandeling vandaag, 30 december,
plaatsvindt, noemt ze zeer onverantwoordelijk. Jesus-Leito
deed een dringend beroep
op de Statenvoorzitter om
Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk
Statenlid Glenn Sulvaran)
erop te wijzen om nooit meer
de Staten voor een dergelijk
blok te zetten.
MAN-Statenlid
Hensley
Koeiman klaagde over een
slechte communicatie door
de overheid. Er zou volgens
hem geen genoeg dialoog zijn
waardoor er geen voldoende
draagvlak is voor de voorstellen. Dit is geen blijk van behoorlijk bestuur of een goede
planning, aldus Koeiman.
Hij is het ermee eens dat er
hervormingen moeten komen,
maar vindt de manier waarop
de coalitie het aanpakt om de
oppositie in verband met de
voorstellen voor een belastinghervorming in een kwaad
daglicht te stellen, niet de

van de premies avbz en bvz.
Omdat deze premies over het
brutoloon worden geheven
moeten ze ook aftrekbaar
worden gemaakt, aldus Davelaar. Ook de invoering van
de gebruikelijke loonregeling
dient volgens Davelaar verder
te worden bestudeerd. JesusLeito vindt dit eveneens en
wil van de minister weten
hoe de invoering hiervan kan
worden aangehouden.
Sulvaran waarschuwde om
niet te veel te sleutelen aan
de wetsvoorstellen, omdat het
anders een maatregel en geen
verlichting wordt. Hij doelt
hiermee op het aftrekbaar
maken van de premies avbz
en bvz. Ook de gebruikelijke
loonregeling dient volgens
hem om de doelen van de wet
te dienen, te weten het verbreden van de basis voor het
innen van belasting en het
verhogen van de tax compliance.

En

WILLEMSTAD — De PNP-fractie in de Staten houdt
voet bij stuk dat de voorstellen voor belastingherziening te gehaast door de Staten heen worden gedrukt.
Dat baart de partij zorgen, zegt fractievoorzitter
Humphrey Davelaar die constateert dat in verschillende sectoren nog wordt gediscussieerd over bepaalde aspecten van de wetsvoorstellen.
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Spend this day celebrating
all the different “pagara parties” the island has to offer.
It is the time to welcome and
embrace the new year with
positivity, hope and happiness. It’s time to celebrate
and dance!
Have a wonderful
New Year’s Eve!

inable Travel Tip by
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Watch What You Buy
As A Souvenir!

Never buy any products
made from any endangered species, including
animal hides and body
parts, tortoise-shell, ivory,
or coral - they could be
illegal.
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PNP: ‘Dit is geen
belastinghervorming’

Year End Conference

‘Er moet durf en commitment komen’

WILLEMSTAD — Prominente Curaçaoënaars
gingen gisteren tijdens
de Year End Conference
van de Economen Vereniging en de Vereniging Bestuurskunde in gesprek
met elkaar om het afgelopen jaar te evalueren
en vooruit te kijken naar
2015.

WILLEMSTAD — Het PNP-bestuur ziet het voorstel
voor aanpassingen aan de inkomsten-, loon en winstbelasting waar de Staten zich vandaag over bogen,
niet als een belastinghervorming, maar meer als een
versimpeling van de inkomsten- en loonbelasting op
het eiland. PNP-leider en Statenlid Humphrey Davelaar liet vanochtend doorschemeren dat zijn fractie
niet tegen het belastingplan hoeft te stemmen, maar
dat dit afhankelijk is van de antwoorden van de regering.

‘Schande’
Volgens Romero ging het
in 2014 op financieel gebied buitengewoon slecht
met Curaçao. “Geen enkele
jaarrekening na 2010 is
in het parlement goedgekeurd. Dat is een schande.
Ook voor de begroting zijn
er bepaalde punten die nog
geregeld moeten worden.
De pensioenregeling is nog
niet afgerond en de basisverzekering ziektekosten
moet verder aangescherpt
worden”, aldus Romero die
ook deel uitmaakt van het
College financieel toezicht
(Cft), het orgaan dat toezicht uitoefent op de financiën van het eiland.
Volgens Etienne Ys is 2014
qua politiek rustig verlopen.
Op termijn moet er volgens
hem een grote, leidende partij komen. Op dit moment
is die er niet. Hij verwacht
dat ook 2015 een politiek
rustig jaar zal zijn. “We hebben die rust nodig om het
vertrouwen te herwinnen”,
aldus Ys. Volgens hem moet
de overheid zich op twee
taken richten: investeren
in de vorming van mensen
en de grenzen openhouden
zodat het aantrekkelijk
wordt voor buitenlandse
investeerders. Zo is volgens
hem onder meer de offshore
sector op Curaçao gekomen.
Deze sector is niet door de
overheid verzonnen als financieel-economische pijler.
“We moeten stoppen met
denken dat de overheid met
alle oplossingen komt. Laat
mensen dingen ontwikkelen”, aldus Ys.
Commitment en durf
Voor Steven Martina is het
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Aan de hand van politieke,
economische, sociologische,
technische, juridische en milieuthema’s (het zogenaamde Pestle model) is 2014 in
twee rondetafelgesprekken
onder de loep genomen. Aan
de eerste tafel zaten Alberto Romero van de Centrale
Bank, oud-premier Etienne
Ys, ceo van Guardian Group
Steven Martina en Ghatim
Kabbara van Curaçao Start
Ups.

Vlnr.: Etienne Ys, Miguel Goede, Ghatim Kabbara, Alberto Romero en Steven Martina.
recept om het economisch
potentieel van het eiland
tot bloei te laten komen een
overeenkomst tussen financiële instellingen, bedrijfsleven, overheid en vakbonden.
De overheid zorgt onder
meer voor de randvoorwaarden en het bedrijfsleven zegt toe zijn nek uit te
steken om bepaalde projecten te realiseren. Financiele instellingen moeten 60
procent van hun kapitaal
verplicht op Curaçao investeren. Belangrijk is dat de
overheid consistent en coherent in haar beleid moet
zijn. Hij haalt een voorbeeld
aan waar de overheid het
tegenovergestelde
heeft
gedaan. Op het voormalig
Amstel-terrein zou een consortium bestaande uit onder
andere enkele verzekeringsmaatschappijen het nieuwe
kantoorpand van overheidsbedrijven Aqualectra en
UTS bouwen. Beide waren
toe aan nieuwe kantoorruimte. Met de koop van het
terrein was al 8,5 miljoen
gulden gemoeid. Het project
stond op het punt om uitgevoerd te worden toen een
nieuw kabinet aantrad en
een streep door de plannen
zette. Op het terrein zou een
nieuw ziekenhuis komen.
Het kabinet viel en een ander kabinet nam plaats. Ook
dit kabinet zette een streep
door de ziekenhuisplannen
op het voormalig Amstelterrein en besloot dat het
ziekenhuis in Otrobanda
moet blijven. Het oude Amstel-terrein staat na al die
jaren nog steeds leeg. De

inconsistente
besluitvorming moet volgens Martina
anders. “Het ontbreekt aan
durf en commitment bij de
vier partijen.” Volgens Ys is
een van de problemen binnen de politiek dat er geen
draagvlak gecreëerd wordt
voor een aantal minimale
projecten. De partijen zouden volgens hem dan moeten beslissen om over die
onderwerpen niet in discussie te gaan.
Sociale problemen
Om de sociale problemen in
het land op te lossen moet
volgens Martina de economie fors groeien. Hij meent
dat het onderwijssysteem
achterhaald is en toe is aan
digitalisering. Docenten die
al op leeftijd zijn, hebben
volgens hem geen binding
met de leerlingen. Een kind
maakt tegenwoordig een
foto van het bord in plaats
van de informatie over te
schrijven in een schrift. Om
voorwaartse stappen te maken in het onderwijssysteem
moet de rol van de docent
veranderen in die van een
coach en begeleider. Volgens
Romero hebben leerlingen
op Curaçao na het behalen
van hun diploma een achterstand van twee tot drie
jaar met leerlingen van Nederland. Het onderwijs sluit
niet aan.
Slecht geluidssysteem
De tweede tafel werd bezet door Chata-voorzitter
Liza Dindial, advocaat Karel Frielink, de Voorzitter
van Kamer van Koophandel

Billy Jonckheer en journalist Dick Drayer. Dindial
maakte van haar hart geen
moordkuil en foeterde over
het slechte geluidssysteem.
De enige microfoon die de
sprekers moesten delen viel
steeds uit, waardoor sommige sprekers niet goed verstaanbaar waren. Aan het
einde van het tweede tafelgesprek kregen de sprekers
de kans om hun hoop voor
2015 uit te spreken. Dindial
hoopt dat er beslissingen genomen worden en deze ook
uitgevoerd worden. Drayer
hoopt dat we met zijn allen
beseffen dat Curaçao maakbaar is.

Award

Vrijwilligersbank Curaçao Cares heeft tijdens de
Year End Conference de
Caribbean Change Award
3.0 gewonnen. De prijs is
door Miguel Goede van
Goede Consultants in het
leven geroepen. “Curaçao
Cares stimuleert mensen iets voor een ander
te doen”, aldus Goede. De
prijs bestaat uit een cadeaubon ter waarde van
5000 gulden aan consulting fees van diverse consultants. De publieksprijs
ging naar Fundashon Bon
Intenshon en het Curaçao
North Sea Jazz Festival.
Meer dan 60 procent van
de voorkeursstemmen is
naar de stichting van Gregory Elias gegaan.

Het PNP-bestuur kwam gisteren bijeen om zich over het
belastingplan van Jardim te
buigen. In een reactie vóór
aanvang van de openbare
vergadering van de Staten,
stelde Davelaar dat de PNP
nog steeds van mening is
dat de regering in deze zaak
niet het afgesproken traject
heeft bewandeld. “Er is een
taskforce binnen de coalitie
die over deze zaken gaat.
Onze vertegenwoordiger is
niet uitgenodigd voor een bespreking over dit punt. Het

voorstel dat nu op tafel ligt,
wordt te snel doorgedrukt.
We hebben te weinig tijd gekregen om het voorstel goed
te kunnen bestuderen. Het
feit dat er al een zesde nota
van wijziging is ingediend,
zegt ook veel.”
Davelaar kondigde gisteren
tegenover de Amigoe aan dat
zijn partij vier kritiekpunten
had op het plan van Jardim.
Het ging hier om de afschaffing van de aftrekbaarheid
van representatiekosten, de
invoering van het gebruike-

lijk loon, terwijl zijn partij
zich sterk maakt voor de aftrekbaarheid van de premies
voor de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (avbz) en de basisverzekering ziektekosten (bvz).
Het eerste kritiekpunt is van
tafel nu Jardim een laatste
nota van wijziging heeft ingediend. Het punt over het
gebruikelijk loon is geen
breekpunt voor de PNP, terwijl de partij zich nog steeds
blijft inzetten voor de aftrekbaarheid van de avbz en bvz.
Over de vraag of de PNPfractie nou voor of tegen het
voorstel zal stemmen, wilde
Davelaar niet te veel in details treden, behalve dat
zijn fractie niet tegen hoeft
te stemmen, maar dat alles
afhankelijk blijft van de antwoorden van de minister gedurende de vergadering van
vanochtend.

Toerwagenoperators
willen meer samenwerken
Vervolg van pagina 1
“De regering zou een afdeling op moeten richten die
kwaliteitscontroles uitvoert
in de touroperator sector en
zowel taxi’s als touroperators zouden aan die eisen
moeten voldoen. Wanneer
er niet aan de kwaliteitseisen gehoor wordt gegeven,
zouden er sancties opgelegd
moeten worden. Daarnaast
moeten touroperators en
taxi’s voor iedereen herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door
een taxibordje op de auto
en uniformen. Op die manier wordt het moeilijker
voor piraten om misbruik
te maken van de situatie”,
legt Briceño Reyes uit.
Piraterij in de transportsector komt niet alleen op Curaçao voor. Volgens Briceño
Reyes kan er alleen iets
aan gedaan worden wanneer
vergunninghouders
een goede service leveren
en redelijke tarieven hanteren voor de passagiers.
“De vraag is: wat willen wij
van de toeristen? Willen we
backpackers of mensen die
willen betalen? Vanaf het
vliegveld zou daar al op
ingesprongen moeten worden, want dat is de eerste
indruk die toeristen krijgen
van ons land. Daarna moet
iedereen met elkaar in de-

Vertegenwoordigster
van
toerwagenchauffeurs Juvira
Briceño Reyes.
zelfde richting. Toerisme
is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor
Curaçao en in alle sectoren
moet dat dan ook goed geregeld zijn.”
Balborda: ‘Onderlinge
onenigheden funest’
Volgens minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke

Planning ligt het probleem
in de transportsector bij
twee punten. Namelijk de
verouderde wetgeving en
de veranderde markt. “De
mensen gaan steeds creatiever om met de oude
wetten”, zegt Balborda.
Daardoor is er nu onduidelijkheid ontstaan wie nu
gelijk heeft wat betreft het
vervoer van passagiers op
de luchthaven. “Wat is allinclusive nou eigenlijk? Is
dat vlucht met vervoer of
moet er een boterham bij?”
Inmiddels zijn er verschillende groeperingen binnen
de taxibranche ontstaan
en ook rommelt het bij de
toerwagens sinds de bestuursverkiezingen. “Het
zou al schelen als zowel de
taxi’s als de toerwagens als
één groep zouden praten.
De onderlinge onenigheden
zijn funest voor de sector.”
Daarnaast vindt de minister dat de branche toegankelijker moet worden. “De
markt is nu vooral gericht
op toeristen, maar voor hen
is het vaak voordeliger om
een auto te huren.” Op korte termijn zal de Balborda
samen met zijn collega Nelson Navarro van Justitie
(PS) met de verschillende
partijen om de tafel zitten.
De aftrap zal 7 januari zijn
met de taxichauffeurs.

Voorstel voor reparatie ozb
WILLEMSTAD — De PNP
doet voorstellen voor
een reparatie van de onroerende zaakbelasting
(ozb). De partij wil onder
meer dat er een ontheffing komt van de belasting op gebouwen en terreinen die meer dan zes
maanden leegstaan.
Ook moet rekening gehouden worden met terreinen
die niet ontwikkeld kunnen
worden omdat dit volgens
het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) niet kan,
vindt de PNP. Dit komt omdat de terreinen tot een conserveringsgebied, open land
of parkgebied behoren.
Onafhankelijk
Statenlid
Glenn Sulvaran deed een
beroep op minister van Fi-

nanciën José Jardim om in
de evaluatie van de ozb rekening te houden met niet
opgeknapte panden die in
het Unesco-gebied staan. Als
deze voor lange periode leegstaan, vindt Sulvaran dat
de eigenaren juist een extra
heffing moeten betalen.
“De eigenaren moeten gedwongen worden om deze
gebouwen op te knapen of
te verkopen aan iemand die
bereid is dit te doen. Deze
panden tasten nu de positie
van Curaçao op de Unesco
werelderfgoedlijst aan”, aldus Sulvaran.

Kritiek op gehaastheid voorstellen
Jardim blijft
Vervolg van pagina 1
Ook MFK-Statenleden Jacinta Constancia en Monique Koeijers-Felida waren
vanochtend niet aanwezig,
net als onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang.
“Geeft niet. Wij stemmen
wel in het belang van de kiezers van Boca Samí, Bándabou en de gepensioneerden”,
zei Sulvaran.
Impuls
De fracties van PNP, MAN,
PAR en MFK hadden ook
kritiek op de minister over
de staat van de economie.
Ze wezen erop dat de economie van Curaçao nog steeds
in het slop zit en willen van
de minister horen dat de belastinghervormingen daadwerkelijk de economie zal
stimuleren.
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VUT afgeschaft

Personeel Kraamkliniek eindelijk een cao

WILLEMSTAD — Per ingang van 1 januari 2016 zal
het niet meer mogelijk zijn voor personeel in overheidsdienst om vervroegde uitkering (VUT-uitkering)
aan te vragen. Met deze maatregel voert de regering
de wet Landsverordening Verhoging Leeftijdsgrens
1996 uit.

Foto: Edsel Sambo

WILLEMSTAD — Een belangrijk moment gisteren voor de
Kraamkliniek. Directeur Ed
Eleonora ondertekende samen
met CBV-voorzitter Coromoto
Maria de cao-overeenkomst.
Sinds de oprichting van de
Fundashon Duna Lus in 2006,
na het faillissement van de centrale wijkverpleging, werkte het
personeel van de Kraamkliniek
zonder een cao. “Nu hebben we
zekerheid voor de toekomst en
kunnen we werken aan professionalisering. Voor de werknemers betekent dit een houvast
en dat geeft een positieve boost
aan de sfeer op de werkvloer”,
vertelt hoofdzuster Stella Adamus (op de foto links achter
Eleonora). Voor vakbondsvoorzitter Maria was de ondertekening een extra speciaal moment, omdat het haar laatste
cao-ondertekening was in haar
functie. In januari zal het nieuwe bestuur van CBV geïnstalleerd worden.

De afschaffing van de VUTregeling gaat gepaard met
een overgangsregeling van
een jaar. De afschaffing was
een van de onderwerpen die
aan bod kwamen tijdens de
onderhandelingen
tussen
vakbonden en de overheid
met betrekking tot structurele besparingen op de
personeelsuitgaven van de
overheid. De overheidsvakbonden wensten niet over
dit punt te praten. Zij waren
van mening dat het hier om
eigendomsrecht van de individuele werknemer gaat.
Deze zaak moest dus direct
tussen werkgever, de overheid, en de werknemer, de
ambtenaren, worden bespro-

19-jarige opgepakt voor
moord Chinese ondernemer
WILLEMSTAD — De negentienjarige man V.M.R. is gistermiddag opgepakt voor de moord op de dertigjarige
Chinese ondernemer Zufeng Li vorige week zaterdagavond laat bij zijn minimarket aan de Mirla Plateweg.
Een uitgebreid onderzoek
van onder meer het Atrakoteam en de recherche leidde
de agenten gistermiddag
naar een woning bij Veeris
waar de man in de tuin in
de boeien werd geslagen. Na
de aanhouding volgde een
huiszoeking bij die woning
en werden diverse spullen in
beslag genomen, die belangrijk zijn voor het onderzoek.
Het is nog onduidelijk of R.
degene was die Zufeng Li
neerschoot. Dat moet nog uit
het onderzoek blijken. Het
is wel bekend dat hij op de
bewuste dag de overval met

anderen heeft gepleegd, dus
worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten. Het
slachtoffer werd achter de
minimarket op de grond gevonden door de politie, met
een kogelwond ter hoogte
van zijn borst. Hij gaf geen
teken van leven meer. Uit
het preliminair onderzoek
ter plekke is toen gebleken
dat het slachtoffer samen
met zijn vrouw op het punt
stond de zaak te verlaten
via de achterdeur en dat zij
verrast werden door drie
gemaskerde mannen, toen
zij de deur opendeden. Zu-

Bankpas
en pincode gestolen
WILLEMSTAD — De
man J.J.G.E. (22) werd
zondagmiddag door de
agenten van het wijkteam Montaña betrapt
met een gestolen bankpas.
De man had echter ook nog
de pincode hiervan in zijn
bezit. Volgens de politie gedroeg hij zich heel verdacht

in de buurt van een ATMmachine op de Sta. Rosaweg. Tijdens een controle
bleek dat hij een portemonnee had gestolen, met daarin zowel de pas als de code.
De politie doet in verband
hiermee wederom een dringende oproep aan iedereen
om hun pincode te memoriseren om soortgelijke gevallen te voorkomen.

Behandeling verzoek
gevangene volgende week
WILLEMSTAD — Het bezwaarschrift van gevangene Addison Diaz wordt
volgende week door het
hof behandeld. Deze
krant heeft eerder verkeerde informatie ontvangen dat zijn verzoek
vanochtend behandeld
zou worden. De secretaresse van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson zei desgevraagd
dat de behandeling voor
volgende week dinsdag
gepland staat.
Zoals bekend, heeft het
Openbaar Ministerie een
verzoek ingediend in Nederland om ook Diaz daar
naartoe over te brengen.
Eerder werden de gevangenen Liomar Winklaar
en Edwin Valentina overgebracht, maar Diaz vecht
zijn overbrenging aan. Hij
wil liever niet naar Nederland en zijn raadsman,
Eldon ‘Peppie’ Sulvaran,
heeft namens hem een be-

zwaar tegen de overbrenging ingediend. Het is officieel niet bekend waarom
Diaz naar Nederland overgebracht dient te worden.
Welingelichte bronnen melden wel dat hij het brein is
achter de ontsnappingspoging een paar weken geleden bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou.

feng Li duwde zijn vrouw
terug de winkel in en direct
daarna hoorde de vrouw een
schot. De mannen vluchtten weg met een portemonnee van het slachtoffer. De
Chinese gemeenschap heeft
hierop geschokt gereageerd
en wil dat de overheid meer
doet tegen de stijgende criminaliteit bij hun bedrijven.
De Chinese consul Chen Qiman heeft zelf ook publiekelijk haar zorgen geuit over
de stijgende criminaliteit en
eiste meer maatregelen van
de regering ter bescherming
van de Chinese gemeenschap. Minister van Justitie
Nelson Navarro (Pais) heeft
eerder meer blauw op straat
aan deze bevolkingsgroep beloofd. De ondernemers wer-

ken. In een persbericht van
de overheid wordt gesteld
dat iedereen die per 1 januari 2016 een VUT-uitkering
heeft, deze uitbetaald zal
blijven krijgen totdat men
de pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar heeft
bereikt. In 2015 kan nog
aanspraak worden gemaakt
op een VUT-uitkering, mits
men aan de criteria voldoet
om in aanmerking te komen
voor deze uitkering, verder
moet men de premies voor
de aov- en basisverzekering
ziektekostenverzekering
(bvz) blijven betalen.
Personen met een VUT-uitkering kunnen ervoor kiezen om weer te gaan wer-

ken. Maar de regering heeft
besloten dat de uitkering en
het salaris die de betrokken
persoon krijgt met elkaar
verrekend worden, als hij
of zij gaat werken voor een
instantie die direct of indirect door de overheid wordt
gefinancierd. In het verleden werd een uitzondering
gemaakt voor functies waar
sprake was van schaarste
van personeel, zoals in de
onderwijssector. Maar dat
wordt nu afgeschaft, maar
is wel van kracht voor personen die na hun VUT in de
privésector zijn gaan werken.
De VUT-regeling kan op
dit moment worden aangevraagd door personen in
overheidsdienst die tussen
de 55 en 59 jaar oud zijn,
die over ten minste twintig
dienstjaren beschikken en
die voor 1 januari 1949 zijn
geboren.

Punda deels afgesloten
voor viering jaarwisseling
den tijdens de vergadering
vorige week met de minister
waarbij ook Qiman aanwezig
was, ook ingelicht over veiligheidsmaatregelen die zij
zelf moeten nemen om zich
beter te beschermen tegen
onder meer overvallen. Zo is
het een publiek geheim dat
de ondernemers grote hoeveelheid contant geld in hun
huis en bedrijven bewaren.
“Zij moeten zich wel aanpassen”, vindt de minister. Navarro heeft begrip voor het
feit dat zij een ander cultuur
hebben, maar deed toch een
dringende oproep aan de ondernemers om zichzelf te beschermen. Qiman deelt deze
mening en heeft de ondernemers zelf ook opgeroepen om
meer actie te ondernemen.

Dus werd hen op het hart
gedrukt minder geld in bezit
te hebben en betere beveiligingscamera’s te plaatsen.
De camera’s die zij nu hebben, functioneren niet optimaal.
Tevreden
Navarro geeft verder desgevraagd aan dat hij zeer
tevreden is met de prestatie
van de politie in deze zaak.
Hij is ook zeer optimistisch
dat ook de mededaders opgepakt zullen worden. De politie weet al dat er drie personen betrokken waren bij
deze fatale overval. Volgens
Navarro moet uit het onderzoek echter blijken of er nog
meer personen betrokken
zijn.

Veiling Taamskliniek
voorlopig van de baan
WILLEMSTAD — De Taamskliniek heeft weer wat ademruimte. Gistermiddag werd bekend dat de veiling van de
gebouwen, terreinen en de inventaris van het ziekenhuis
voorlopig is afgelast. Volgens bewindvoerder Paul van de
Laarschot zou de executoriale verkoop ook nog wel eens
definitief geannuleerd kunnen worden.
Vanwege het bodembeslag
dat de SVB en de Belastingdienst hebben gelegd op de
roerende goederen van de
Taamskliniek, hadden deze
volgens Van de Laarschot
sowieso niet geveild kunnen worden. De Orco Bank
wilde het vonnis van vorige
week, waarin de bank geen
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toestemming van de rechter
kreeg om de Taamskliniek te
ontruimen, aanvechten met
een hoger beroep. Daarvoor
had de Orco Bank op tweede
kerstdag bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
een verzoek ingediend om
de termijnen van hoger beroep zo veel mogelijk te ver-

korten. Gisteren besloot de
rechter middels een beschikking deze op 7 januari in behandeling te nemen. Daarmee krijgt de kliniek volgens
Van de Laarschot minimaal
veertien dagen ruimte, hoewel hij niet uitsluit dat de
veiling wel eens helemaal
afgelast zou kunnen worden.
“We verwachten de komende
maand rond te komen met
de investeerders. Het gaat
om veel geld, dus mensen
hebben tijd nodig om geld
vrij te krijgen”, aldus de bewindvoerder.

WILLEMSTAD — In verband met de oudejaarsviering morgen in Punda,
wordt het verkeer omgeleid. Dat maakt de politie
vandaag bekend.
De Kaya Wilson ‘Papa’ Godett zal vanaf twaalf uur
vannacht afgesloten worden, vanaf het gebouw van
ochtendkrant Vigilante tot
bij het restaurant Saint
Tropez. Verder is het verboden om op de Pietermaaiweg, vanaf Café de Tijd
tot Vigilante, te parkeren.
Morgen, oudejaarsdag, worden de Kaya Junior Salas,
Van Speyckstraat, Theaterstraat en de weg voor het
gebouw waar voorheen Curaçaosche Courant gevestigd was, vanaf twaalf uur
‘s middags afgesloten. Het
verkeer richting Punda zelf
wordt omgeleid vanaf de De
Ruyterkade via het Waaigatplein richting de Sha

Caprileskade, de Handelskade, het Gouvernementsplein, Plaza Piar, het Waterfortstraat, het Hendrikplein, het Pietermaaiplein
(bij de ingang van Pietermaai Parking), het Prinsenstraat, de Kaya Junior
Salas en de De Ruyterkade, ter hoogte van Marshe
Bieu. Grote en kleine bussen mogen de Punda niet
inrijden via de genoemde
wegen. Bestuurders die
Punda willen ontwijken,
kunnen via de Wilhelminabrug richting Scharloo en
de De Ruyterkade (Marshe
Nobo), de stad uitrijden.
Fout geparkeerde voertuigen en voertuigen van bestuurders die zich niet aan
de aangepaste verkeersregels houden, worden in bewaring genomen. De kraanwagenkosten hiervoor komen voor de rekening van
de eigenaar.
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VBC: Verhoging minimumloon
moet doelstelling dienen

Feest van Onschuldige Kinderen

WILLEMSTAD — Het is vreemd dat de regering in de
discussie ‘wel of niet aanpassen van minimumlonen’
niet aangeeft in welk kader en/of beleid een dergelijke maatregel geplaatst moet worden. “Het maakt
nogal verschil uit welke doelstelling wordt beoogd”,
stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).
Indien prioriteit gegeven
wordt aan vergroten van de
werkgelegenheid (werkgelegenheidsbeleid) dan zal de
uitkomst wellicht anders zijn
dan wanneer loonbeleid centraal wordt gesteld, vindt de
VBC. “Gezien het hoge wer-

keloosheidspercentage, vooral
de jeugdwerkeloosheid, zou
verwacht mogen worden dat
de keuze van de regering uit
zou gaan naar groei van de
werkgelegenheid.” Conform
de adviezen van de ministeries van Economische Ont-

Foto: Morrison la Porte

Oplossing puzzel
Kerstkrant

WILLEMSTAD — In de kerk van Suffisant werd afgelopen zondag het feest van de onnozele
of onschuldige kinderen gevierd. De Katholieke Kerk herdenkt ieder jaar op 28 december het
martelaarschap van een groep onschuldige kinderen van Bethlehem die in opdracht van
Koning Herodes werden vermoord, nadat hij had vernomen dat er in Bethlehem een nieuwe
koning geboren zou worden. In de kerk van Suffisant werd afgelopen zaterdag een speciale
kinderdienst gehouden onder leiding van priester Morrison la Porte. Tevens was er een voorstelling van kinderen van La Tentashon.

INGEZONDEN

Een nieuwjaar vol hoop en geloof
WANNEER DE kerkklokken
van de Santa Ana kerk
om vijf voor middernacht
luid beginnen te klinken,
wanneer vuurwerk het firmament
met duizend en een schitterende sterren
begint te overdekken,
beseffen we nogmaals
dat het jaar op het punt
staat
voorbij te gaan:
dat
alvorens wij afscheid nemen,
de hoogste tijd aanbreekt
om onze verdiensten of verrichtingen
in een weegschaal te wegen,

jaargewicht tegen jaargewicht
in gewichten van goud of
zilver
of dat het wellicht
niet gaat om de grote dingen alleen
maar veel eerder om de liefdesdetails
die de levensdroefheid en
pijn verlichten,
die ons hoop en geloof geven op het betere,
zodat wij ons geluk meer
gaan beleven,
dat voorspoed en tegenspoed zich altijd verbinden
Want zoals de wever
gouden en zilveren draden
combineert,
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opdat hij prachtiger het
kleed kan weven,
zoals vuurwerk, een prisma
van vormen en kleuren,
een wonderlijke verrassing
van geluid en licht geeft,
zo ook ademt de heer Zijn
Hemelsplan in ons leven
dat wij heden wellicht niet
helmaal kunnen interpreteren,
totdat de tijd en het getij
van Liefde en Leven
de volle rijpheid hebben bereikt
Want ofschoon onze prestaties
zeer zeker belangrijk zijn,
is niet de Liefde zelf het
beste
dat ons uiteindelijk in dit
leven zal resten?
HILDA DE WINDT
AYOUBI
Curaçao

De oplossing van de puzzel
van de Kerstkrant is:
De toekomst is de dageraad
van het verleden.
Uit de inzendingen is als
winnaar van de prijs van 25
gulden getrokken:

P.L. Comenencia
Kaya Akoerio 13
Curaçao
De winnaar kan zijn/haar
prijs na identificatie ophalen
op het kantoor van de Amigoe aan de Kaya Fraternan
di Skèrpènè z/n tot 15.00 uur

Goudzoekers
In de Amigoe van zaterdag
27 december las ik met
trots het artikel over de
talenten van de Curaçao
Soccer Academy. Met verbazing viel mijn oog daarna op het relaas ‘Goudzoekers’ van Jeroen Baldwin,
waarbij deze met blijkbaar
narcistische trekken uitgeruste en zonder hinder van
enige kennis over voetbal
en talentidentificatie in
het bijzonder, uitspraken
doet over spelers die door
topscouts van FC Utrecht
en FC Twente beoordeeld
worden als ‘toptalent’.
Hoe triest dat deze persoon
blijkbaar uit jaloezie en afgunst dit werkelijke toptalent diskwalificeert. Een
toptalent is niet alleen een
toptalent op voetbaltechnisch en tactisch gebied,
maar manifesteert zich
ook op sociaal en mentaal
gebied als zodanig en laten beide gerenommeerde
voetbalorganisaties hier
ook veel waarde aan hechten!
Ik, als directeur van de Curaçao Soccer Academy en
met mij alle twintig medewerkers die dagelijks met
veel kennis, kunde, inzet

en enthousiasme deze talentvolle voetballers begeleiden, zijn trots op wat onze spelers in de afgelopen
drie jaar hebben bereikt.
En ik spreek uit ervaring,
als contractspeler, trainer/
coach, internationaal docent KNVB en pedagoog,
als ik zeg te geloven in het
slagen van ons project. En
u meneer Jeroen Baldwin,
wat is uw ervaring op voetbalgebied?
O ja, voordat u weer met
ongefundeerde uitspraken
komt, breng eens een bezoek aan de Curaçao Soccer Academy en wij zullen
u wegwijs maken in de bijzondere wereld die voetbal
heet.
HANS VAN ELDEN
(directeur Soccer Academy)
Curaçao
De Amigoe behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins
redactioneel te bewerken en in te
korten. Brieven, die maximaal 600
woorden mogen bevatten, moeten
zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd,
maar zijn nodig ter verificatie.
Gelieve brieven te sturen naar
redactie@amigoe.com.

wikkeling en Financiën zou
het in dit verband gepast zijn
om een beleid van loonmatiging aan te houden, aldus de
VBC. “Om onbekende redenen
neigt de regering prioriteit te
moeten geven aan het voeren
van een loonbeleid in de vorm
van verhogen van het minimumloon.” Het valt de VBC op
dat van een consistent loonbeleid echter geen sprake is. “Zo
worden de lonen van andere
inkomenscategorieën, zoals zij
die een aov/aww- of een onder-

standsuitkering ontvangen,
niet verhoogd. “ Ronduit zorgelijk vindt de VBC het dat verhoging van het minimumloon
wederom geheel buiten een
totaal en integraal plan van
aanpak om de economie en
daarmee de werkgelegenheid
te bevorderen, plaatsvindt.
“Geen dialoog zoals bij het fiscaal plan 2015 het geval is en
geen flankerende maatregelen
om de negatieve effecten van
deze verhoging van kosten van
het zakendoen te mitigeren.”

‘The Gambler’:
Toekomst gokverslaafde komt in
handen maffia

D

ocent Jim Bennett
kampt met een destructieve gokverslaving. Wanneer zijn schulden
blijven toenemen, probeert
hij zijn geluk te beproeven in
Las Vegas. Helaas gaat dat
niet zoals hij hoopt, waardoor
zijn toekomst in de handen
van de maffia komt te liggen.
Genre: Misdaad/Drama
Regisseur: Rupert Wyatt
Acteurs: Mark Wahlberg,
Jessica Lange en John Goodman
Vanaf donderdag bij The Movies

‘Gooische Vrouwen 2’:
Vriendinnen komen terecht in
Oostenrijk

A

ls Claire totaal veranderd terugkomt uit
Burkina Faso herkennen haar vriendinnen haar
amper. De wereld van Cheryl
stort in als ze ontdekt dat
Martin haar voor de zoveelste keer bedriegt: hoe moet
ze deze klap nu weer te boven komen? Anouk, ook ongelukkig in de liefde, klampt
zich vast aan een ongezonde
relatie (en aan een ongezond
eetpatroon). Roelien gaat juist
in op het huwelijksaanzoek
van Evert, maar haar geluk
is van korte duur. Een even
noodlottig als bizar ongeval
voert de vriendinnen naar de
besneeuwde bergtoppen van
Oostenrijk.
Genre: Komedie/Romantiek

Regisseur: Will Koopman
Acteurs: Linda de Mol, Tjitske Reidinga en Susan Visser
Vanaf donderdag bij The Cinemas

‘Wild’:
Vrouw maakt 1600 km lange
wandeling door VS

M

et een mislukt huwelijk en de dood van
haar moeder achter
de rug heeft Cheryl Strayed
(Reese Witherspoon) alle
hoop verloren. Na jaren van
roekeloos, destructief gedrag
maakt ze een overhaaste
beslissing. Zonder enige ervaring en alleen gedreven
door pure vastberadenheid,
begint ze aan een wandeling van meer dan 1600 kilometer over de Pacific Crest
Trail.
Genre: Drama
Regisseur: Jean-Marc Vallée
Acteurs: Reese Witherspoon,
Gaby Hoffmann en Laura
Dern

Vanaf donderdag bij The Cinemas
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WILLEMSTAD — Het bestuur van de Curaçaose
bankiersvereniging CBA
ziet voldoende redenen
om het nieuwe jaar 2015
met nieuw vertrouwen
tegemoet te zien, ook al
heeft 2014 niet gebracht
wat ervan verwacht werd.
De financiële sector heeft
een task force in het leven
geroepen die zich zal richten op grote investeringsprojecten. Dat meldt CBA
in een persbericht.
2014 is een jaar om snel te
vergeten, zo meldt de bankiersvereniging. “De economie draaide slecht. De criminaliteit vierde hoogtij. En
alsof dat allemaal niet genoeg
was, heeft zowat elke familie
met een chikungunya-geval
te maken gehad. Ook voor de
banksector was 2014 een jaar
om snel te vergeten. In een
economische recessie zijn er
altijd klanten die in moeilijkheden komen en hun rente en
aflossing niet meer kunnen
betalen. Daar komt bij dat er
nauwelijks nieuwe grote projecten werden geëntameerd.
En als er al nieuwe projecten
werden gestart door de overheid, dan werden ze via obligaties door de Nederlandse
regering gefinancierd (hospitaal, infrastructuur, scholen,
wijken)”.
Belastingplan
Toch denkt CBA dat het in
2015 beter zal gaan. “In de
eerste plaats verwachten de
banken dat de bouw van het
nieuwe ziekenhuis in 2015,
na een heel jaar van voorbereidende werkzaamheden, in
een fase komt waarbij er echt
gebouwd wordt en honderden
mensen aan het werk gaan. In
de tweede plaats begrijpen zij
dat de 60 miljoen gulden die
de overheid geleend heeft om
te investeren in infrastructuur, scholen en wijken voor
een groot deel in 2015 zal
worden besteed.” CBA heeft
er ook vertrouwen in dat het
belastingplan van minister
Jardim van Financiën, nadat
het op een aantal punten is
aangepast, een stevige verlichting zal brengen voor de

burger, met als gevolg dat
mensen meer te besteden
hebben in 2015. “Last but not
least vertaalt de halvering
van de olieprijzen die in de
laatste maanden van het jaar
is ingezet, zich in een flinke
verhoging van het besteedbaar inkomen van de burger,
terwijl het ook voor de betalingsbalans een zeer positieve
ontwikkeling is,” aldus CBA.
“Ook al wordt de gemeenschap nog dagelijks geconfronteerd met overvallen, recentelijk weer met dodelijke
afloop, lijkt het erop dat de
‘Ta basta awor’-actie die onder
leiding van minister Navarro
is ingezet een positief effect
heeft en dat het aantal overvallen in het tweede halfjaar
beduidend is afgenomen ten
opzichte van de eerste helft
van het jaar. Het is dan ook te
hopen dat deze trend zich in
2015 doorzet”, aldus de bankiersvereniging.
Investeringsprojecten
Geconfronteerd met een dalende kredietportefeuille heeft
de financiële sector bestaande
uit banken, verzekeraars en
pensioenfondsen de koppen
bij elkaar gestoken en een Financial Task Force in het leven geroepen, meldt CBA. “De
voornaamste taak van deze
groep is om samen met investeerders in de (semi-)publieke
en private sector, de overheid
en anderen na te gaan wat de
grote investeringsprojecten
voor de komende jaren zijn,
wat de knelpunten zijn met
betrekking tot financiering
en gezamenlijk proberen oplossingen te zoeken. Het idee
erachter is om nu al te garanderen dat er naast de bouw
van het hospitaal en na voltooiing daarvan andere grote
projecten in uitvoering komen
die de economie stimuleren.”
Volgens CBA moet de private
sector haar vertrouwen hervinden. “Al een aantal jaren
is het vertrouwen van de private sector in de regering en
de economie om allerlei redenen ver te zoeken. Wat CBA
betreft is het de hoogste tijd
om dit wantrouwen te verlaten en in vertrouwen naar de
toekomst te kijken.”

Smoc:
Record-uitstoot 2014

Inspectie: ‘Lang niet tevreden
over resultaten in het onderwijs’
WILLEMSTAD — Inspecteur-generaal Rubina Bitorina overhandigde onlangs de opbrengstenkaart funderend, voortgezet en secundair beroepsonderwijs aan
minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport (OWCS). Het was voor het eerst dat
de onderwijsinspectie de resultaten van het onderwijs
op Curaçao in zijn totaliteit, met uitzondering van
hoger beroeps-, academisch en speciaal onderwijs, in
kaart bracht.
“Het gaat niet om goede of
slechte scholen. Dit onderzoek is slechts een onderdeel
van de totale kwaliteitsmeting. Wat de kwaliteit van
een school betreft, moet er
op meerdere aspecten beoordeeld worden. Wat buiten
kijf staat is dat we lang niet
tevreden kunnen zijn over
de resultaten die in het onderwijs behaald zijn”, aldus
Bitorina. Eerder deed de inspectie van Onderwijs al onderzoek naar vsbo, havo en
vwo. “Toen werd niet naar alles gekeken. Dit keer hebben
we sec naar de cijfers over
het schooljaar 2013-2014
gekeken. Er kan nog geen
uitspraak gedaan worden
over de resultaten. Want een
school kan net een jaar pech
hebben gehad”, verduidelijkt
Bitorina.
Schoolresultaten
Wanneer er naar de gemiddelde schoolresultaten gekeken wordt, blijken de cijfers
niet hoog te zijn. Zo worden
leerlingen van het funderend
onderwijs in de laatste groep
getoetst door middel van de
EFO-toets, die bestaat uit
Papiaments, Nederlands en
rekenen. Het gemiddelde
van het totaal aantal opgaven dat leerlingen goed hebben geantwoord was in het
schooljaar 2013-2014 59 procent. Van de 2064 leerlingen
kreeg 68,4 procent de uitslag
voor vsbo, 21,8 procent voor
havo, 5,6 procent AGO en 4,2
procent haalde onvoldoende
punten om het funderend onderwijs te kunnen verlaten.
In het voortgezet onderwijs
volgden 222 leerlingen in het
afgelopen schooljaar de AGO.
Daarvan rondden 173 leerlingen alle onderdelen van

Strategische stappen
“Het is belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar
de resultaten in het onderwijs. Alleen op basis van
onderzoek kan er op een
verantwoordelijke manier
beleid worden gemaakt. Deze data zijn de realiteit van
het afgelopen schooljaar. Er
valt nog niets te zeggen over
trends, dat kan pas over drie

Schrijfwedstrijd voor
jongeren van 11 tot 15 jaar
WILLEMSTAD — Wat zou
je doen wanneer je zou
weten dat er ergens op Curaçao een plek is waar je
kan reizen in de tijd? Zou
je je aan de regels kunnen
houden? En helemaal niets
veranderen? Zou je naar
de toekomst reizen? Of liever naar het verleden? Wat
zou je doen?

WILLEMSTAD — Op het meetstation van de overheid is afgelopen kerstweek een ‘2014-record’ gemeten voor zowel fijnstof (ruim 900 microgram per kubieke meter) als zwaveldioxide (ruim 900 microgram per kubieke meter). Dat meldt de
Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc). Volgens Smoc
zijn deze waarden te vergelijken met metingen in de Chinese
hoofdstad Peking. Peter van Leeuwen van Smoc vraagt zich
af waarom de overheid metingen doet ‘als er met die metingen
niks wordt gedaan, terwijl ze aantonen dat Isla de vergunning ernstig overtreedt’. Op de grafiek is de fijnstofuitstoot te
zien. Zie ook: www.luchtmetingencuracao.org.

het programma af, twaalf
leerlingen ontvingen een
certificaat voor het behalen
van een aantal onderdelen
van het programma en 37
leerlingen verlieten de school
zonder getuigschrift of certificaat. Voor de verschillende
niveaus binnen vsbo en havo
geldt dat vorig schooljaar
gemiddeld tussen de 64 en
69 procent van de leerlingen slaagt voor het centraal
examen. Op het vwo slaagde
89 procent van de leerlingen
voor het centraal examen.
De onderwijsinspecteur is
van mening dat de gemiddelde cijfers teleurstellend
zijn. De gemiddelde cijfers
van het schoolexamen liggen tussen de 6,09 (vsbo pbl)
en een 6,7 (vwo) ligt. Op het
schriftelijk centraal examen
wordt nog slechter gescoord.
Daar is het laagste gemiddelde 5,39 (vsbo tkl en pkl) en
het hoogste gemiddelde een
5,9 (vsbo pbl).
Op het sbo wordt er tussen
de verschillende richtingen
vrij gelijkwaardig gescoord
wat betreft de slagingspercentages. De richting economie scoort met 65,7 procent
het laagste. Zorg en Welzijn
en Techniek scoren gelijk
met ruim 70 procent van de
leerlingen die de opleiding
met succes afronden.

Kinderboekenschrijver Sjoerd
Kuyper schreef een verhaal
hierover op in zijn laatste
boek ‘De Duik’ dat zich afspeelt op Curaçao. Kuyper
zal zijn boek in het begin van
volgend jaar presenteren op
Curaçao en heeft een schrijfwedstrijd uitgeschreven speciaal voor deze gelegenheid.
Er zijn gesigneerde boeken
en een klassenbezoek van
de auteur te winnen. Aan de
schrijfwedstrijd kunnen jongeren van elf tot vijftien jaar
meedoen.
Wat moet je doen?
Schrijf een verhaal of gedicht
over tijdreizen. Je hebt de
tijd tot 10 januari om je verhaal of gedicht in te sturen

en mee te doen. Het mag niet
langer zijn dan 1000 woorden en je kunt je inzending
insturen naar de Amigoe.
Dat doe je met een e-mail
naar redactie@amigoe.com
onder vermelding van verhalenwedstrijd De Duik. Doe
mee, maak je eigen ‘tijdreisverhaal’ of ‘tijdreisgedicht’
en win een bezoek van de bekendste kinderboekenschrijver van Nederland. Er zijn
drie erkende talen op Curaçao en dus je kan meedoen in
het Papiaments, Engels en
het Nederlands. Maar als je
liever in het Spaans schrijft
is dat ook goed.

Foto: Tico Vos
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Inspecteur-generaal Rubina Bitorina (rechts) overhandigde onlangs de onderwijskaart aan
minister Irene Dick van Onderwijs.
jaar”, legt Bitorina uit. “Pas
over drie jaar zullen er strategische stappen genomen
kunnen worden om de resultaten om te buigen.” Wel
wil de inspecteur-generaal
ieders ogen openen met dit
onderzoek en ze hoopt dat
de schoolbesturen en scholen
iets met de opbrengstenkaart
gaan doen. “De resultaten
zijn namelijk heel specifiek
per school in kaart gebracht,
dat zijn ze in het onderwijs
niet gewend. Zij zullen nu
zelf iets moeten doen aan de
resultaten, want zij zijn de
verantwoordelijke partijen
en weten als enige alle interne details.”
Kwaliteit meten
Met deze opbrengstenkaart

van de schoolresultaten is
het onderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van het
onderwijs nog niet afgerond.
“Om de kwaliteit te kunnen
meten moet ook worden gekeken naar de zorg voor leerlingen, het pedagogisch en
didactisch handelen en de
verantwoording”, zegt Bitorina. Dat laatste betreft de
planning van de scholen en
de wettelijk verplichte documentatie. “Dat wordt minutieus bijgehouden door te
kijken wie wat wanneer inlevert qua documentatie. De
inspectie controleert vervolgens de documenten en geeft
waar nodig feedback.”
Wat betreft pedagogisch en
didactisch handelen wordt
er in januari en februari een

begin gemaakt met onderzoeken op vsbo-scholen met
basisvorming. “Dit onderzoek
doen we gefaseerd omdat we
maar met acht inspecteurs
zijn terwijl er bijvoorbeeld al
vijftig funderend onderwijs
scholen zijn. Daarbij doen
onze inspecteurs alles zelf,
van onderzoeksinstrumenten opstellen en het afnemen
van het onderzoek, tot het
verwerken van de onderzoeksresultaten”, licht Bitorina toe. Uiteindelijk zullen
alle schooltypen aan de beurt
komen.
De leerlingenzorg is al onderzocht in het funderend en
speciaal onderwijs. Dit onderzoek zal in januari aan de
stakeholders gepresenteerd
worden.
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Wensen voor 2015
Met deze allerlaatste bijdrage van het eerste burgerpanel van de Amigoe nemen we afscheid van Fèrcho,
EKS, Doeska, Pietro Masarati, Jozef, Julius Brownie,
L.S., Destiva, Free your mind, Quisiera, Pan’ikrak, Bottleneck, Prosperity, Dranoëll, Brody, Don Carloscario,
Roots, Patrón, Equality for all en Havik. Masha danki
voor alle bijdragen. Voor het meedenken en discussiëren
over de zaken die ons allemaal aangaan. In deze laatste
keer hebben we gevraagd naar de wensen voor 2015.
Pan’iKrak (68), man,
penshonado:
Dat de regering wat gaat doen
aan de steeds meer dalende
kwaliteit van het Onderwijs.
Dat de corruptie steviger
aangepakt wordt. Dat politici
minder met elkaar ruziën, en
meer voor het eiland doen.
Dat de ‘Basta Awor’-actie verlengd wordt. Dat de rechters
inzien dat zij steeds meer
huil-criminelen naar huis sturen, die eenmaal buiten hun
ware aard weer tonen aan de
slachtoffers.
Don CarlOScario (62),
chemisch ingenieur, man:
Dat we uiteindelijk leven in
een positief ingesteld Curaçao. Dat de ministers en Statenleden model staan voor
de bevolking. Dat het volk
de ministers en Statenleden
respecteert. Dat het fenomeen ‘op non-actief stellen’
en ‘schorsing’ weer bij hoge
uitzondering met goed onderbouwde redenen wordt toegepast, en niet om mensen die
je niet liggen opzij te zetten.
Dat de verkeersregels aangepast worden, men die gaat
respecteren en het verkeer
veiliger wordt. Dat het onderwijs beter wordt en drop-outs
de opleiding gaan afmaken.
Dat de atrako’s afnemen en
uiteindelijk ophouden. Dat
er genoeg werkgelegenheid
komt zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een eerlijke
boterham te verdienen en een
menswaardig bestaan te leiden. `
Destiva (24), vrouw,
studente UoC:
Mijn wens voor het jaar 2015
is dat de overheid/parlement
minder onnodige discussies
voert en meer gaat kijken
naar het benutten van de tijd

voor noodzakelijke dingen.
Deze noodzakelijke dingen
moeten voor het volk noodzakelijk zijn en niet voor de eigen zak, partij of ideologieën.
De bevolking moet ook meer
de ogen open houden voor
degenen die mooi kunnen
praten, maar niks kunnen
ondernemen. Ook heb ik verschillende persoonlijke doelen
die ik ga bereiken.
Fèrchó (63), man,
penshonado
Ta mi gran deseo pa wak un
Korsou kaminda nos hendenan ta wordu informá 100
porshento na Papiamentu
tantu na sine komo na televishon i kabel. Ku doló mi ta
ripara kuantu mucha, hoben
i grandi, no tin un partisipashon real riba tereno di suministro di informashon via di
e medionan menshoná. Despues di tur e dekadanan ku
nos tin sine i televishon riba
nos isla, ketu bai pelikulanan
i hopi notisianan internashonal ta wordu presentá den idiomanan strañero sin tradukshon na nos idioma materno!
Un inhustisia di marka mayó
si nos konsiderá ku tur gobiernu ront mundu ku ta respetá
nan pueblo i ta rindi honor na
nan idioma, ta soru pa e derechi fundamental aki no wordu
violá. Ta un realidat tristu ku
sine na Korsou ta exklusivamente pa hendenan ku tin e
privilegio di por dominá idiomanan strañero. E gran mayoria NO por disfruta manera
mester ta di un pelikula.
A bira tempu pa notisianan
internashonal wordu tradusi
i pelikulanan wordu ekipá ku
subtitulonan na Papiamentu.
Awendia teknologia ta hasi
e proseso aki mas fasil, mas
rapido i mas barata. Nos pueblo meresé e derechi sagrado
aki. Ta mas ku hustu. I esaki
tambe ta forma parti integral

di e famoso nationbuilding ku
nos gobiernu ta boga pe. Ami
lo yame prioridat NUMBER 1
den nationbuilding! Hasiendo
esaki gobiernu ta elevá nos
pueblo su kapasidat intelektual i su idioma materno na
un nivel mas haltu.

Eks (56-18) man/vrouw, systeemdesigner/scholiere:

Patrón (49), man, technical
engineer:

Ik denk wel dat wij 2015 zonder grote kleerscheuren door
zullen komen. Economisch zal
het iets beter gaan en het vertrouwen van het buitenland
in Curaçao zal na toch weer
een rustig jaartje zeker toenemen. Nederland is blij dat
het vroegere stoutste jongetje
uit de klas nu zelfs braver is
dan zijn neefjes op Aruba en
St.Maarten, al blijft de PS rare dingen roepen over Nederland, meer gebral eigenlijk...
Tot zover de oppervlakkige
analyse... Maar eerlijk gezegd
is er bij een diepere analyse
van de toestand van ons land
weinig reden tot vreugde.
Hebben wij een sterke regering met een visie over onze
toekomst? Hebben wij politieke partijen en politieke
leiders waar we door geïnspireerd worden, zoals dat bij
bijv. Pourier het geval was...?
Kunnen wij onze eigen beperktheid overstijgen en het
grote geheel voorop stellen,
ons flexibel opstellen indien
nodig...? Neen! Helaas niets
van dat alles...
Waar kunnen we over dromen? Waarin kunnen we nog
geloven? En dat maakt mij
somber ondanks zon, zee en
het zalige leven hier. Ook zal
de toekomst van de Isla versus Greentown de tweestrijd
op ons eiland het komende
jaar verder aanwakkeren.
Zullen we erin slagen de belachelijk hoge kosten van onze
gezondheidszorg omlaag te
brengen?
Gerrit Schotte en zijn MFK
zullen op slimme wijze verder
gaan met het volk te bewerken en zo zich van hun steun
voor de volgende verkiezingen
verzekeren. Waarom vergeten
mensen zo snel de rampspoed
die Schotte en zijn kliek na
2010 over Curaçao hebben
gebracht... Zij zullen zeker de
volgende verkiezingen winnen en wat doet Nederland
dan?
Ik ben nog steeds actief als
tourgids voor toeristen die
ons eiland bezoeken en zij
zijn echt positief over ons dushi isla, baranka den laman
en dat ene lichtpunt maakt
mij dan wel weer blij. Op dat
gebied doen we het nog niet zo

Wij wensen alle mensen al het
beste toe.
Quisiera (64), man,
gepensioneerd leraar:

Mijn aller aller diepste wens
is dat wij weer eens volmondig en trots kunnen zeggen
en zelfs schreeuwen: ‘DUSHI
KORSOW’.
Jozef (79), man,
gepensioneerd:
Vrede en voorspoed voor de
bevolking van Curaçao. Een
integere regering, die de juiste beslissingen neemt en een
einde aan de eindeloze processen, welke thans lopen. Laat
het volk van Curaçao weten
wie de boeven zijn en wat die
hebben gedaan. Wie trekken
achter de schermen aan de
touwtjes en laten we ook hen
aanpakken. Straf hen allen
daarvoor !

Foto: JJ Herrera
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Het is mijn wens dat wij op
Curaçao dichter bij elkaar komen en constructief samenwerken teneinde van Curaçao
een beter eiland te maken.

gevende en sturende werking
hebben. Het ontwikkelen van
beleid blijft een absolute must
voor de ontwikkeling van het
land. Verder lijkt het erop dat
wij te lang moeten discussieren over belangrijke plannen, zonder over te gaan tot
realisering van deze plannen,
zie de discussie die wij jaar in
jaar uit voeren over een hub
functie voor Curaçao. Maar
wanneer 8000 inwoners van
Curaçao met chikungunya
thuis ziek liggen en de betrokken minister zegt dat wij dit
maar moeten uitzitten is dit
ronduit onverantwoord. Met
een jeugdwerkloosheid van
circa 38 procent, is er eigenlijk
sprake van ernstige verwaarlozing van een groot aantal
jongeren in onze samenleving, moet de samenleving
deze problematiek ook maar
uitzitten? In 2015 moeten wij
absoluut breken met soortgelijk gedrag vanuit de politiek.

Dranoëll (61), man,
organisatie-adviseur:

Pietro
Masarati
(49),
vrouw, life researcher:

Mijn wens is dat Curaçao in
2015 zo optimaal mogelijk kan
werken aan de behoeften en
wensen van burgers. Het zal
een uitdaging zijn om invulling te geven aan de visie van
Curaçao. Curaçao kent negen ministeries en het is een
goed idee om deze ministeries
kritisch te evalueren zodat
de nodige bijsturing binnen
een kort tijdsbestek mogelijk
wordt. Wij moeten als land
gebruik maken van alle mogelijkheden die voorhanden zijn.
De politiek moet een richting-

Dat de Amigoe echt amigu
van het volk wordt, weer de
feeling voor het eiland die
de Amigoe van vroeger had
, weet over te brengen in de
krant, via de medewerkers
en vooral via de directie en
het gevoerde beleid. Met vele
advertenties heb je nog geen
krant en zeker geen lezers !

Doeska (42), vrouw,
grafisch ontwerper
Mijn wens is... een jaar vol
voorspoed! Een jaar vol nieuwe kansen en goede beslissingen en een stijgende economische groei. Goede gezondheid,
minder criminaliteit, meer
vrijgevigheid en begrip voor
elkaar. Alvast tur kos bon!
Roots (52) man,
zelfstandig ondernemer:

Brody (70), man,
gepensioneerd:
Doorgaan met opschonen van
het
ambtenarenapparaat,

waar minister Etienne van
der Horst een aanvang mee
gemaakt heeft. Oppakken van
het rapport van Transparency
International over corruptie.
Brownie (67), man,
gepensioneerd:
Mijn wens is dat we het komende jaar meer gaan doen
om samen ons land vooruit te
helpen. Er moet minder gesproken worden over wat anderen fout doen maar we moeten meer samen gaan werken
en helpen bij wat we vinden
dat anderen goed doen. Meer
nadruk leggen op wat goed
gaat en minder op wat er mis
gaat. Het land heeft meer aan
mensen die wat goed doen in
plaats van klagen over wat
anderen slecht doen.
Bottleneck (56), man,
ondernemer:
Minder red tape, minder bemoeienis van de overheid,
geen vriendjespolitiek en nepotisme en meer allianties
met overheden en bedrijfsleven om ons heen, zelfs met
Nederland. ‘If you can’t beat
them, join them’. Helaas is het
gaan voor eigen gewin hier zo
hardnekkig, dat het wel bij
wishful thinking zal blijven.
Daarnaast; minder discriminatie, en daarmee bedoel ik
de eigen bevolking onderling,
waarbij de overheid (alweer)
het voorbeeld moet geven. Af
en toe denk ik wel eens dat
discriminatie op dit eiland is
uitgevonden.

slecht. En hopelijk blijft deze
regering wel af van onze natuur boven en onder water en
wordt Oostpunt slechts beperkt ontwikkeld.
En dan is er een ministerpresident die gegijzeld wordt
door een foute gevolmachtigde
minister in Den Haag, die omringd is door twijfelachtige figuren binnen zijn eigen partij
de PS en die mede vanwege
zijn eigen verleden nooit de
leider van ons volk kan zijn
die ons echt verder brengt in
de vaart der volkeren. Daarom zal Curaçao kansen blijven missen, verkeerde keuzes
maken en middelmatig blijven, helaas...
Prosperity (41), vrouw,
docent:
Dat we het voorbeeld van Jezus kunnen volgen, leven in
liefde, vrede en vergeving.
Nog vele mensen kunnen elkaar niet vergeven, en dit doet
pijn. Vele mannen behandelen
hun vrouwen nog niet hoe het
hoort. Vele echtparen vergeven elkaar niet en de kinderen
zijn de dupe. Vele docenten
schreeuwen de leerlingen nog
toe in de klas. Het leven is
kort en we moeten het beste
van ons leven maken dus heb
elkaar lief, vergeef, en laat er
vrede zijn in uw hart. Ik wens
dat wij allen gelukkig zijn hier
op aarde en elkaar lief hebben,
zoals God de almachtige, de
schepper, ook Zijn schepping
lief heeft. Stima otro!!
L.S (30), man, financial
accountant/writer:
Less egoism, more compassion,
a better government, a more
patriotic nation, a better country! I hope it’s not too big of a
wish for just 1 upcoming year!
Havik (61), man, socioloog:
Dat er meer sprake is van
positief denken, meer openheid naar elkaar toe, meer het
goede voorbeeld willen geven,
de democratische instituten
de burgers meer vertrouwen
in hun functioneren geven.
Dat Curaçao een economische
groei mag behalen van 2-4
procent GDP, dat de werkgelegenheid en koopkracht mogen
toenemen. Dat de macht van
de harde kern van de gangs
door gericht en daadkrachtig
optreden van justitie wordt
gebroken en meerdere deelnemers voor langere periode in
de gevangenis terecht komen.
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Delegatie Eerste en Tweede Kamerleden op bezoek

Mogelijkheid om Nederlandse
parlementariërs persoonlijk te ontmoeten
KRALENDIJK — Een delegatie Eerste en Tweede Kamerleden zal op 2, 3 en 4 januari een bezoek brengen
aan Bonaire. De delegatie bestaat uit: Jeroen Recourt
(PvdA, Tweede Kamerlid, tevens delegatieleider),
Marijke Linthorst (PvdA, Eerste Kamerlid, tevens
plaatsvervangend delegatieleider), Frank van Kappen (VVD, Eerste Kamerlid), Sophie Van Bijsterveld
(CDA, Eerste Kamerlid), Ruard Ganzevoort (Groenlinks, Eerste Kamerlid), Nanneke Quik-Schuijt (SP,
Eerste Kamerlid), André Bosman (VVD, Tweede Kamerlid), Roelof van Laar (PvdA, Tweede Kamerlid),
Peter Oskam (CDA, Tweede Kamerlid), Gert-Jan Segers (CU, Tweede Kamerlid) en Roelof Bisschop (SGP,
Tweede Kamerlid).
Vrijdag 2 januari wordt de
delegatie ontvangen door de
secretaris van de Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond.
Op zaterdag 3 januari, na

een briefing met Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, heeft de delegatie een
overleg met het Bestuurscollege, met de Eilandsraad en

een gesprek met Partners
van de Sociaal Dialoog. Ook
heeft de delegatie een ontmoeting met het dagelijks
bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire en
brengt zij een bezoek aan het
project Begeleid Wonen Jong
Bonaire.
Op zaterdag 3 januari, tussen 17.00 en 19.00 uur bij
Jong Bonaire, wil de delegatie van Eerste en Tweede
Kamerleden de bevolking
van Bonaire graag ontmoeten. Iedereen is daarom van
harte uitgenodigd om in een
informele sfeer van gedachten te komen wisselen. Dit is

de gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting waarbij men ervaringen van het
afgelopen jaar kan delen en
vragen kan stellen.
De leden van de Eerste en
Tweede Kamer vertegenwoordigen de bevolking van
Nederland. Nu Bonaire de
status van openbaar lichaam
binnen het land Nederland
heeft, vertegenwoordigen zij
ook de inwoners van Bonaire, evenals die van Saba en
St. Eustatius. De taken van
de Eerste en Tweede Kamer
zijn het maken van wetten
en het controleren van de
Nederlandse regering en de
Koninkrijksregering.

Jubileumdonatie
Orco Bank voor boek over Rincon

KRALENDIJK — De Orco
Bank op Bonaire gaat de
publicatie van een boek
over de geschiedschrijving van Rincon bekostigen. Bij de viering onlangs van het eerste lustrum van de branche op
het eiland, heeft Kenny
Canword, managing director Commercial Affairs van de bank op Curaçao dit bekendgemaakt.
Bij die gelegenheid werd
door Judith Diaz, branche manager van Orco
Bank op Bonaire, aan Bòi
Antoin en Henry Toré een
cheque overhandigd om
de kosten van de publicatie te dekken.

Antoin en Toré namen de
cheque in ontvangst namens
een groep die zich bezig
houdt met de geschiedschrijving van het eiland. Vijf jaar
geleden hebben zij voor de
opening van de Orco Bank
brache ook al een gedenkboek geschreven, getiteld:
‘Orco Bank Bonaire emerging from historic Kralendijk’. In het kader van de

Braziliaanse reisleiders
op kennismakingsbezoek
PHILIPSBURG — Windward Islands Airways
International (Winair)
verwelkomde
deze
maand een groep Braziliaanse
reisleiders.
Het
luchtvaartbedrijf
werkte hiertoe samen
met het toeristenbureau
van de British Virgin Islands (BVI) en zei zich
te verheugen over de
samenwerking met de
Executive Lounge van
de Princess Juliana International Airport in
St. Maarten.
De Braziliaanse delegatie kwam met een vliegtuig van Copa Airlines op
St. Maarten aan en werd
verwelkomd door Winair.
Vertegenwoordigers van de
Executive Lounge begeleidden het gezelschap langs de
immigratie en tijdens het
transitproces. Een soortgelijk kennismakingsbezoek
werd onlangs georganiseerd
voor Duitse reisagenten.
Het gezelschap maakte zo
het transitoproces vanuit
São Paolo uit de eerste hand
mee en maakte gebruik van

Fietsen gestolen
KRALENDIJK — Bij de politie is aangifte gedaan van
diefstal van twee Spartafietsen. De tweewielers zijn
in de kerstnacht gestolen
bij een woning in de Kaya
Krabè. Het gaat om een zilverkleurige en een blauwe
fiets.

Bandendiefstal
KRALENDIJK — Dieven
hebben op woensdag 24 december, drie banden gestolen onder een Toyota Yaris
vandaan.
Het voertuig behoorde aan
een autoverhuurbedrijf. De
auto stond langs de weg
geparkeerd ter hoogte van
Santa Barbara Crown.

Douane betrapt
drugssmokkelaars
PHILIPSBURG — Douanebeambten van de SXM
Princess Juliana International Airport hebben
gisteren 4 kilo cocaïne gevonden, zo meldt een persbericht van de douane.
De drugs zaten in twee koffers en werden gevonden bij
een routinecontrole van een
inkomende vlucht uit Curaçao. Beide koffers behoren toe
aan een mannelijke passagier
met de initialen J.M.D. en een
vrouwelijke passagier met de
initialen B.B. Beide passagiers kwamen uit Suriname.
Zij zijn gearresteerd op verdenking van drugssmokkel.
De douane stelt dat vanwege
het lopende onderzoek er geen
verdere mededelingen kunnen worden gedaan.

de overeenkomst tussen
Copa en Winair die naadloze reizen aanbiedt vanaf
de plaats van herkomst tot
aan de eindbestemming. De
groep kon dankzij de welwillendheid van de luchthaven
ook gebruikmaken van de
diensten van de St. Maarten
Airport Executive Lounge.
Tijdens het hoogseizoen
verzorgt Winair twee dagelijkse vluchten van St.
Maarten naar Tortola (BVI)
en terug. De vliegtuigen van
de luchtvaartmaatschappij
overnachten er vier keer per
week en bieden verbindingen aan met Copa Airlines
en Caribbean Airlines. Winair is van plan kennismakingsbezoeken en persreizen
naar haar bestemmingen
te blijven organiseren. Met
de medewerking van de St.
Maarten Airport Executive
Lounge werken Winair en
de partner vliegmaatschappijen met andere belanghebbenden aan de promotie van
de diensten die aangeboden
worden aan reizigers op St.
Maarten en de omringende
eilanden.

bo, MCB, een jubileumboek
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van WEB
NV dat nog niet is gepubliceerd en nu een tweede boek
voor Orco Bank, nu over Rincon.
De groep bestaat uit mensen

met belangstelling voor de
geschiedenis van Bonaire,
bestaande uit Bòi Antoin,
Judith Diaz, Henry Toré,
Rudy Domacassé (corrector),
Nancy Heldewier (grafic designer) en Grace Jonkhout
(vertaler).

De drugs zaten in twee koffers van passagiers komende uit
Suriname.

Bestuurder auto slaat motorrijder neer na bijna-botsing
PHILIPSBURG — Voor
Soprano’s in Maho werd
de berijder van een Harley Davidson na een mislukte inhaalpoging bewusteloos geslagen door
de bestuurder van een
auto. Schijnbaar had de
rode auto vlak daarvoor
een andere auto ingehaald en had hij de tegemoetkomende Harley Davidson niet opgemerkt.
De bestuurder van de motor slaagde er net op tijd
in om te stoppen en frontaal voor het voertuig
tot stilstand te komen.
Schijnbaar verwachtte
de chauffeur vervolgens
dat de motorrijder achteruit zou rijden zodat de
auto erlangs kon.

viering van het eerste lustrum heeft de bank dezelfde
groep benaderd om een boek
te schrijven, nu over de geschiedenis van Rincon.
De groep heeft al vaker gedenkboeken geschreven voor
bedrijven, zoals voor de Tel-

Toen de motorrijder dit weigerde, stapte de bestuurder
van de auto uit zijn wagen
en sloeg hem zo hard in het
gezicht dat hij achterover
viel en bewusteloos op de
grond bleef liggen. De passagier stapte toen uit de
auto en haalde de Harley

zorgvuldig van de weg. Op
dat moment kwam de politie
aan en begon een onderzoek
naar het incident.
Het hele scenario werd door
omstanders met een telefoon
gefilmd en gisterochtend op
het sociale netwerk Facebook gezet, waar de video
vele malen werd gedeeld. Op
de video is duidelijk te zien
hoe de motorrijder door de
chauffeur wordt geslagen
terwijl toeschouwers roepen:
“Sla hem neer, sla hem tegen
de grond.” Het is ook duidelijk te zien met hoeveel zorg
de Harley Davidson door de
passagier van zijn positie
voor de auto werd verwijderd, wat een scherp contrast vormt met het geweld
dat tegen de motorrijder
werd gebruikt.
De politie was niet bereikbaar voor commentaar. Het
is niet bekend of de schuldige is gearresteerd, en of de
motorrijder ernstige verwondingen heeft opgelopen. Ook
kon de precieze datum van
het incident nog niet worden
bevestigd.

Veel vragen bij begrotingsbespreking Saba
THE BOTTOM — De derde en laatste vergadering over
begrotingswijzigingen werd dit jaar gehouden op donderdag 18 december. Net als bij de vorige twee wijzigingen op de begroting voor 2014 zijn er geen beleidswijzigingen.

Eilandsraadslid
Carl
Buncamper had diverse vragen voor gedeputeerde Bruce
Zagers. Hij vroeg om inzage in
de laatste kwartaalrapporten,
aangezien die nog niet waren
gepresenteerd. Verder had hij
commentaar op de verschuiving op de begroting van de
Nederlandse financiering in
2015. Hij vroeg om een betere
manier om te garanderen dat
de fondsen terecht komen
bij de juiste departementen.
Ook vroeg hij om een nieuw
organigram om beter begrip
van de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende
ambtenaren te krijgen.
Zagers was niet op de hoogte
van het feit dat de kwartaalrapportage nog niet beschikbaar was en beloofde de zaak
op te nemen met accountant
Ernst&Young. Wat betreft
de spreiding op de begroting
voegde Buncamper eraan toe
dat hij vooral geïnteresseerd
was in de motivatie erachter,
zodat er meer begrip zou zijn
voor het doel van de financiering. Zagers stelde hierop te-

rug te zullen komen in januari. Over het laatste punt van
Buncamper zei hij dat hij al
in gesprek was met Eilandssecretaris Wim van Twuijver
over de opzet van een beter
ambtenarenapparaat. Hij erkende dat het huidige organigram behoorlijk ingewikkeld
is en efficiënter zou moeten
zijn. Ook dit onderwerp komt
terug in januari en Zagers
hoopt dat er geld beschikbaar
komt om dit probleem aan te
pakken. Het volgende agendapunt waren de bouwvergunningen. De huidige, toegepaste vergunningsregels, in-
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gesteld in 1999 en 2007, moeten herzien worden. Er wordt
veel geklaagd, vooral door
jonge mensen in de gemeenschap, dat de kosten voor
deze vergunningen te hoog
zijn. Ook op dit onderwerp
had Buncamper commentaar.
Hij gaf diverse aanbevelingen
voor aanpassing van de tarieven en om een eerlijker wetgeving te creëren. Hij vroeg of
het mogelijk was om de mensen gedeeltelijk terug te betalen, die ten opzichte van de
aanstaande norm, te veel hebben betaald. Zagers toonde
zich positief hierover en was
het ermee eens dat de huidige
wetgeving te complex is en
vereenvoudigd moet worden.
Daarna vertelde gedeputeerde Chris Johnson over zijn
onlangs gemaakte bezoek

aan Nederland. Behalve besprekingen met de Evaluatie
Commissie, heeft hij over de
verhoging van de ‘algemene
bestedingsbelasting’ gesproken, die ingaat in januari
2016. Johnson stelde dat de
invoering van het belastingstelsel in 10-10-‘10 de Sabaanse economie had geschaad en
dat een verhoging nog meer
pijn zou doen. Johnson had
verschillende besprekingen
gevoerd, waarin hij om meer
financiering voor verschillede
Sabaanse projecten heeft gevraagd.

Heterdaad
KRALENDIJK — Een man
is zaterdagnacht op heterdaad betrapt terwijl hij bezig was een scooter te stelen.
Hij is ingerekend.

Drankdiefstal
KRALENDIJK — Bij een
horecagelegenheid in de
Kaya Grandi is op kerstdag
ingebroken. Er zijn onder
andere diverse flessen alcoholische dranken weggenomen.

Feveren
veroorzaakt
ongeluk
KRALENDIJK — In de
Kaya Grandi zijn zondagnacht twee personen aangereden door een crossmotor.
Het ongeluk gebeurde doordat de bestuurder van de
tweewieler tijdens het feveren de macht over het stuur
verloor.
Beide slachtoffers zijn met
de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Geen voorrang
KRALENDIJK — De voorrangsregel niet toepassen
was de oorzaak van een ongeluk afgelopen woensdag
tussen twee voertuigen. Op
de kruising Hanchi Amboina
en Kaminda Lagun verleende een auto uit de richting
Hanchi Amboina geen voorrang aan een auto die op de
Kaminda Lagun reed.
Bij de botsing raakte de
bestuurder bekneld in zijn
voertuig. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd voor medische behandeling.
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Televisieprogramma's
Nederland
Woensdag 31 december
19:15
NOS Uit het leven van
2014
20:25
Missie MAX: Kerstgroeten
20:55
EenVandaag
21:30
NOS Journaal
21:45
Missie MAX: Kerstgroeten
22:10
NOS Journaal
22:40
Tekst-TV
0:55
Nederland in Beweging
1:10
MAX Geheugentrainer
1:30
NOS Journaal
4:00
NOS Journaal
4:15
Nederland in Beweging
4:30
NOS Journaal
4:40
MAX Geheugentrainer
5:00
NOS Journaal
8:00
NOS Journaal
8:10
NOS Sportjournaal
8:20
NOS Journaal
8:30
NOS Sportjournaal
8:35
NOS Journaal
8:45
NOS Sportjournaal
9:00
NOS Journaal
9:20
Sterren.nl special
10:00
NOS Journaal
10:15
NPO Best:
Kijkbuiskinderen
10:55
Niemand weet hoe laat
het is
11:50
Night of the Proms
13:00
NOS Journaal
13:15
EenVandaag
13:45
NOS Sportjournaal
14:00
50 jaar Van Duin - 50 jaar
TROS
15:00
NOS Journaal
15:30
Tv Show
16:45
De tv draait door
17:40
Oudejaarsconference 2014
- Wat is de vraag?
18:50
Nationaal Aftelmoment
Donderdag 1 januari
19:15
De tv draait door
20:10
Oudejaarsconference 2014
- Wat is de vraag?
21:30
KRO Detectives:
Inspector Banks
22:40
Tekst-TV
23:05
EenVandaag
23:35
NOS Journaal
0:55
Nederland in Beweging
2:15
Nederland in Beweging
2:30
MAX Geheugentrainer
2:55
De tv draait door
3:45
NOS Jaaroverzicht
Journaal 2014
4:50
Tv Show
6:00
NOS Journaal
6:15
NOS Nieuwjaarsconcert
8:55
NOS Studio Sport
11:15
NOS Journaal
11:20
10 jaar Boer zoekt Vrouw
12:20
Hoe heurt het eigenlijk ?
13:00
NOS Journaal
13:10
38ste Circusfestival van
Monte Carlo
15:00
NOS Journaal
15:20
Wie is de Mol?
16:30
Floortje Naar Het Einde
Van De Wereld
17:10
Nederland Waterland
17:55
Ik Vertrek
18:45
NOS Journaal
18:55
KRO Detectives: Dalziel &
Pascoe

Nederland
Woensdag 31 december
19:30
De Nachtzoen
19:40
Nieuwsuur
20:35
Nieuwsuur
1:25
Geloof & ‘n Hoop
Liefde special
2:00
NOS Journaal
met gebarentolk
2:15
NOS Journaal
2:30
NOS Journaal

2:40
3:00
3:15
3:30
3:40
4:00
4:15
5:10
6:10
7:05
8:00
8:10
8:20
9:10
11:00
11:10
12:00
12:10
12:40
14:15
15:30
16:15
17:25
18:35

met gebarentolk
NOS Journaal
NOS Journaal
met gebarentolk
NOS Journaal
NOS Journaal
met gebarentolk
NOS Journaal
NOS Journaal
met gebarentolk
De Roze Wildernis
2Doc: Ver van Daan
24 uur met...
Kassa
NOS Journaal
Sportjournaal
De Wilde Keuken:
LIFESTYLE
Singin’ in the rain
NOS Journaal
Andere Tijden Special::
De Dagen na Hitler
NOS Journaal
Geloof & ‘n Hoop
Liefde special
Kantje Boord
Die komen er aan...2015
De slimste mens
Adele
Tijd voor MAX
Oudejaarsshow
MAX Proms

Donderdag 1 januari
19:30
Bee Gees in Concert
20:35
Night of the Proms
21:36
De Nachtzoen
2:15
Geloof & ‘n Hoop
Liefde special
2:45
Die komen er aan...2015
4:00
Bakkie Troost
4:10
Nederland Zingt op Zondag
4:55
De Kapel
5:05
Metterdaad
5:20
Speeches
6:15
Joris’ Wereld
6:50
Ode aan Adele
Bloemendaal
8:00
NOS Journaal
8:10
De Hokjesman
9:00
Nannerl, la soeur de Mozart
11:00
NOS Journaal
11:10
Andere Tijden Special:
Schitterende Hoogmoed in
de Jaren ‘90
12:00
NOS Journaal
12:10
Geloof & ‘n Hoop
Liefde special
12:35
Recht van Spreken
13:15
Eeuwigh gaat voor
oogenblick
13:45
Nieuwjaarsconcert
15:25
De slimste mens
16:10
2Doc: Marco, De weg terug
17:45
NOS Journaal
18:00
2Doc:The imposter

Nederland
Woensdag 31 december
19:20
Top 2000 a gogo
20:15
Top 2000 visual radio
1:30
Kabouter Plop
1:35
Barbapapa rond de wereld
1:40
Pingu
1:45
Joe & Jack
1:50
Sesamstraat
2:05
Olly, het kleine witte busje
2:15
Tip de muis
2:20
Q Pootle 5
2:30
Masha en de beer
2:40
Woezel en Pip Alles is fijn
(theatershow)
3:10
KRO Kindertijd
3:35
Lassie Animated
4:00
Donderbroek
5:20
Peter Pan
5:40
Shaun het schaap
5:45
Shaun het schaap
5:55
Mega Mindy
6:25
Wickie de Viking
6:35
Sofia het prinsesje
6:55
Q Pootle 5

7:10
7:20
7:25
7:40
8:50
8:55
9:40
10:05
10:30
12:15
12:25
12:30
13:00
13:23
13:45
13:55
14:30
15:30
16:50
18:55

Olivia
Masha en de beer
Igam Ogam
Zappbios: Otto is een
neushoorn
Zappbios kort: Vissticks
Mega Toby in de ruimte
CupCakeCup
Taart
Zappbios: Lover of loser
The games
Checkpoint
Puberruil Zapp VIPZ
Taart
Het Klokhuis
NOS Jeugdjournaal
CupCakeCup
Top 2000 a gogo
Jubileum Toppers in
concert
De top 2000 jaaroverzicht
Top 2000 concert

23:10:
23:15:
23:55:

NOS Journaal
Weerbericht Europa/Afrika
Knoop Gala
Jaaroverzicht VRT
Journaal
Weerbericht Amerika
Andere Tijden Special:
Schitterende Hoogmoed
in de Jaren ‘90
Iedereen beroemd

Woensdag 31 december
00:00:
VRT journaal
00:25:
Quiz van het jaar
01:15:
2Doc: Paleis Het Loo
02:10:
Met het Mes op Tafel
02:40:
De pretroulette
03:00:
Sesamstraat
03:15:
Het Klokhuis
03:30:
De slimste mens
04:10:
NOS Journaal
04:20:
Blokken
04:45:
Thuis
05:10:
Dagelijkse kost
05:25:
EenVandaag
05:55:
NOS Sportjournaal
06:00:
VRT Journaal
06:45:
24 uur met...
07:30:
NOS Journaal
07:50:
Weerbericht Europa/Afrika
07:55:
Knoop Gala
09:20:
Jaaroverzicht VRT
Journaal
11:10:
Weerbericht Amerika
11:15:
Andere Tijden Special:
Schitterende Hoogmoed in
de Jaren ‘90
11:55:
Iedereen beroemd
12:00:
VRT journaal
12:25:
Quiz van het jaar
13:45:
Nederland Waterland
14:20:
De Buitendienst van
nieuws uit de natuur
14:40:
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
15:00:
NOS Journaal
15:05:
Sesamstraat

15:20:
15:40:
16:20:
16:45:
17:10:
17:25:
17:55:
18:05:
18:45:
19:35:
19:55:
20:00:
21:05:
21:30:
21:35:
21:40:
22:55:
23:15:
23:55:

Het Klokhuis
De slimste mens
Blokken
Thuis
Dagelijkse kost
EenVandaag
NOS Sportjournaal
VRT Journaal
24 uur met...
NOS Journaal
Weerbericht Europa/Afrika
Tv Show
Koefnoen
Weerbericht Amerika
Nationaal Aftelmoment
Oudejaarsconference 2014
Wat is de vraag?
Nationaal Aftelmoment
MAX Proms
Iedereen beroemd

Donderdag 1 januari
00:00:
VRT journaal
00:25:
Quiz van het jaar
01:45:
Nederland Waterland
02:20:
De Buitendienst van nieuws
uit de natuur
02:40:
Zapp Echt Gebeurd:
Mensjesrechten
03:00:
NOS Journaal
03:05:
Sesamstraat
03:20:
Het Klokhuis
03:40:
De slimste mens
04:20:
Blokken
04:45:
Thuis
05:10:
Dagelijkse kost
05:25:
EenVandaag
05:55:
NOS Sportjournaal
06:05:
VRT Journaal
06:45:
24 uur met...
07:35:
NOS Journaal
07:55:
Weerbericht Europa/Afrika
08:00:
Tv Show
09:05:
Koefnoen
09:30:
Weerbericht Amerika
09:35:
Nationaal Aftelmoment
09:40:
Oudejaarsconference 2014 -
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15:30 Telsell
16:00 Video Zoo
17:00 Solo ta sali pa nos tur
18:00 Bonochi Kòrsou
19:00 Lifestyle with Chari
19:30 Programa di Gobiernu
20:00 TeleNotisia
21:00 Wega di Number Kòrsou
21:10 Partisipashon di Morto
21:15 Pagina Sosial
21:30 Na Mesa
23:00 TeleNotisia (r)

10:55:
11:15:
11:55:
12:00:
12:45:
13:10:
13:40:
14:10:
14:25:
14:45:
15:00:
15:10:
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16:05:
16:35:
17:00:
17:15:
18:00:
18:40:
19:30:
19:40:
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Wat is de vraag?
Nationaal Aftelmoment
MAX Proms
Iedereen beroemd
De tv draait door
VRT journaal
Vroege Vogels
Hoe heurt het eigenlijk ?
De Magische Winkel
De Pretshow
Sesamstraat
NOS Journaal
Het Klokhuis
De slimste mens
Blokken
Thuis
Dagelijkse kost
24 uur met...
VRT Journaal
Niets is wat het lijkt: Wie
is de Mol ? special
NOS Journaal
Weerbricht Europa/Afrika
Wie is de Mol?
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Weerbericht Amerika/
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Jubileum Toppers 2014
Iedereen beroemd
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KERKDIENSTEN
ROOMS-KATHOLIEK
31 DECEMBER

Barber: 21.00 uur.
Brievengat: 23.00 uur.
Buena Vista: 22.00 uur.
Coromoto: 19.00 uur.
Groot Kwartier: 23.00 uur.
Jandoret: 19.00 uur.
Janwé: 23.00 uur.
Koraal Specht: 22.00 uur.
Montaña: 19.00 uur.
Pietermaai: 19.00 uur.
Sta. Anna: 22.00.
Sta. Familia: 19.00.
Sta. Maria: 22.30 uur.
Sta. Rosa: 18.30 uur.
Seru Fortuna: 19.00 uur.
Steenrijk: 21.00 uur.
Suffisant: 23.00 uur.
Tera Kòrá: 21.00 uur.
Westpunt: 19.00 uur.
Willibrordus: 19.00 uur.
Zuid Bonam: 19.30 uur.
1 JANUARI

Barber: 09.00 uur
Brievengat: 18.00 uur.
Buena Vista: 19.00 uur.
Coromoto: 11.00 en 19.00 uur.
Jandoret: 10.00 uur.
Janwé: 19.00 uur.
Koraal Specht: 07.00 uur.
Montaña: 08.30 en 18.30 uur.
Pietermaai: 09.00 uur.
Sta. Anna: 08.00 uur.
Sta. Maria: 11.00 uur.
Sta. Rosa: 07.00 en 12.00 uur.
Seru Fortuna: 10.00 uur.
Steenrijk: 11.00 uur.
Suffisant: 09.00 en 11.00 uur.
Tera Kòrá: 09.00 uur.
Westpunt: 10.00 uur.
Willibrordus: 7.30 uur.
Zuid Bonam: 10.00 uur.
***************

Deze dagen is het een gezellige drukte in de binnenstad.
Vooral met de koopavonden
zijn er aardig wat mensen op
de been die de stad bezoeken.
De winkeliers zorgen daarbij
zelf zo nu en dan ook voor wat

extra entertainment zoals deze
‘catwalk’ waarbij het niet zozeer ging om de outfit als wel
om het voetenwerk.
En dat bracht leven in de brouwerij.

Aanstaande zaterdag 3 januari
wordt het carnavalsseizoen officieel geopend. In totaal duurt het
seizoen zeven weken. Trekker is
stichting Multi Event Organization (M.E.O.). Gebruikelijk wordt
het carnavalsseizoen met een
bijzonder evenement ingeluid.
Daarom heeft M.E.O. een gratis openingsceremonie op de
Kleine Werf voor jong en oud
georganiseerd. De Kleine Werf
opent haar deuren om 16.00
uur voor het publiek. De steel-

4 JANUARI

GEREFORMEERDE KERK

Groot Kwartier: 10.00 uur gezamenlijke dienst
(Pap./Ned.).
***************

IGLESIA PENTECOSTAL DI KORSOU
(K-Center)

31 DECEMBER

Kerst kerkdienst: 20.00 uur.
2 JANUARI

Feestelijke opening
carnavalsseizoen

“Praise Gathering” onder muzikale begeleiding
van John Wilson.

band ‘4 in 1’, brassband ‘Brass
Eternity Music’ en ‘Curaçao
Steel Band’ treden eerst op. Om
19.00 uur start het officiële gedeelte met het openingswoord
van de minister van Cultuur,
Irene Dick (PS). Daarna volgt
een carnavaleske show onder
regie van danseres Adalis Eduarda. Verder zijn er optredens
van dj Argenis Huerta, O’Vega,
Dreams en Gio Fuertisimo. De
Tumbakoning van 2014, Ike
Jesurun, zal een van de speciale
gasten van de avond zijn.

Het weer

Agenda
APOTHEKEN

nachtdienst
dinsdag 30 december
Punda: Mampuritu, Sta. Rosaweg
329. Tel. 767-4475 of 767-4750.
Otrobanda: Otrabanda, Winkel-centrum Colon. Tel.462-5633.

woensdag 31 december
Punda:. Zuikertuintje, Suikertuintjeweg. Tel. 736-5977 of 738-1025.
Otrobanda: Muizenberg, Muizenberg z/n. Tel. 869-2390 of 869-2391.

donderdag 1 januari

Weersverwachting voor Curaçao en Bonaire, geldig tot woensdagmiddag 31 december 12.00 uur:

Correspondenten:
Curaçao: Gino Bernadina, Nelly Rosa
Nederland: Otti Thomas

Ñapa:
E-mail: napa@amigoe.com
Linda van Eekeres (bladmanager)
Tel: 736-9050

Hebt u iets aan te kondigen dat
met uw wijk of buurt van doen
heeft? Is er een ledenvergadering? Een sportevenement, een
cursus in het buurthuis, een lezing

TeleCuraçao

Colofon
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Telefoon (centrale): 767- 2000
Kaya Fraternan di Skèrpènè z/n
Curaçao N.A.

Buurtnieuws...

Donderdag 1 januari
20:40
Jubileum Toppers in
concert
22:15
BNN presents: the
MDNA Tour
0:10
Tekst-TV
1:30
Kabouter Plop
1:35
Barbapapa rond de wereld
1:40
Pingu
1:45
Joe & Jack
1:50
Sesamstraat
2:05
Olly, het kleine witte busje
2:10
Tip de muis
2:15
Q Pootle 5
2:25
Masha en de beer
2:35
Woezel en Pip Alles is fijn
(theatershow)
3:05
KRO Kindertijd
3:30
Lassie Animated
4:00
De gouden gans
5:30
Peter Pan
5:50
Shaun het schaap
6:00
Shaun het schaap
6:05
Mega Mindy
6:35
Sofia het prinsesje
6:55
Q Pootle 5
7:05
Olivia
7:15
Igam Ogam
7:25
Buurman en Buurman
7:35
Buurman en Buurman
7:45
Zappbios: Lang & Gelukkig
9:05
Zapp Kids Top 20
9:30
Checkpoint
9:45
CupCakeCup
10:10
Taart
10:30
Zappbios: Radeloos
12:25
The games
12:30
Puberruil Zapp VIPZ
13:00
Taart
13:23
Het Klokhuis
13:45
NOS Jeugdjournaal
13:55
CupCakeCup
14:30
Niets is wat het lijkt: Wie is
de Mol? special
15:30
3Doc: Schorem
16:20
Bureau Sport
17:10
Ranking the Stars
18:05
The Graham Norton Show

BVN
19:30:
19:50:
19:55:
21:20:

Den boBario

Foto: Ken Wong
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Weer: halfbewolkt, tijdelijk zwaarbewolkt met kans op
een plaatselijke bui.
Verwachte maximumtemperatuur: 30° C; minimumtemperatuur: 25° C.
Zonsondergang: 18.21 uur; zonsopgang: 06.56 uur.
Wind: overwegend oostelijk en matig tot vrij krachtig;
windkracht 4 tot 5 (20 tot 39 km/uur, 11 tot 21 knopen).
Voornamelijk overdag uitschieters tot mogelijk krachtig;
windkracht 6 (40 tot 50 km/uur, 22 tot 27 knopen).
Weeroverzicht: in de komende 24 uur zal van tijd tot
tijd meer bewolking over onze eilanden trekken met kans
op een plaatselijke bui. Gedurende woensdag zal naar
verwachting drogere lucht worden aangevoerd, waardoor
de kans op buien geleidelijk aan zal afnemen.
Zeecondities: matig met golfhoogtes tussen de 1 en 2
meter.
Bijzondere verschijnselen: geen.
Vooruitzichten tot donderdagmiddag: licht- tot halfbewolkt met kans op een bui van korte duur.
OVERZICHT WEERSGESTELDHEID

Ambulance: 912
Kustwacht: 913
SOS-lijn: 127
Sehos: 910 of 462-4900
Advent ziekenhuis: 737-0611
Taams Kliniek: 736-5466
GGD: 432-5800
Wegenwacht 24/7: 9247
Nood Radiostation Easy 97.9: 4623162
Dierenasiel Parera: 465-4300
Dierenambulance: 514-9726
Milieudienst: 736-9022
Voogdijraad: 461-6166
Kindertelefoon: 918
Prenatale zorg: 869-2846

Punda: Brievengat, Corrieweg 32.
Tel. 737-9098 of 737-9567.
Otrobanda: Suf�sant,
Suf�sant, Winkel-centrum Muizenberg Unit 1. Tel.8880744.

Centrale: 463-2000
Storingsdienst: 0800-0135

TANDARTSEN

Klantenservice: 9221
Storing huis: 0-800-0101
Storing bedrijf: 0-800-1132
Tijdmelding: 9260

30 – 31 december
E. Erren Caraballo. Saliña 153. Tel.
461-3911. Voor spoedgevallen: 6933911. Spreekuren: 12.00-13.00 uur.

1 – 2 januari
J. Martis. Caracasbaaiweg 164. Tel.
461-6665. Voor spoedgevallen: 5211985. Spreekuren: 12.00-13.00 uur.

VERLOF
BEGRAFENIS

(afgifte van 10.00-14.00 uur)

donderdag 1 januari
R.B. Martines. Kaya Angel 84.

ALARMNUMMER
Alarmcentrale: 866-6122
Politie: 911
Brandweer: 911

AQUALECTRA

UTS

CUROIL

Centrale: 432-0000
Curgas: 869-7333

SELIKOR

Centrale: 434-1300
Klantenservice: 133
Na kantooruren dagelijks bereikbaar
van 17.00 uur tot 07.00 uur via tel.
566-1635

BEGRAFENISONDERNEMINGEN

El Señorial Tel: 462-8888 (kantooruren) of 461-9797 of 561-5390 (na
kantooruren)
El Tributo Tel: 737-5339 (kantooruren) of 737-5390 (na kantooruren)
El Consolador Tel: 462-3800 (kantooruren) of 560-1128 of 560-3468
(na kantooruren)

Vanmorgen om acht uur:
Afgelopen 24 uur:
Station

Weertype

Max

Min

Aruba
Bonaire
Curaçao
St. Maarten
St. Eustatius

halfbewolkt
halfbewolkt
halfbewolkt
lichtbewolkt
---

31
30
30
29
--

26
26
26
25
--

Regen
mm
3.8
0.0
0.6
0.5
-.-

Help ons
zwerfdieren
helpen...........
Fostering second chances

www.carfcuracao.com
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Woordvoerder van Korps Politie Aruba

‘Meer drank achter
het stuur en meer
huiselijke ruzies’
ORANJESTAD — Bestuurders die beschonken achter
stuur stappen, vormen een veelvoorkomend verkeersprobleem op Aruba, maar in de periode rondom de
feestdagen verergert dit probleem nog eens, zo vertelt Liliana Rasmijn, woordvoerder van Korps Politie
Aruba (KPA) aan de Amigoe. “Opvallend is dat het om
zowel mannen als vrouwen gaat die in beschonken
toestand rijden.” Bovendien leidt meer drankgebruik
direct tot meer huiselijk geweld.
door onze verslaggever
Linda Reijnders
Rasmijn legt uit dat de
patrouilles in deze dagen
steeds vaker worden opgeroepen voor huiselijk
geweld. “Dan gaat het bijvoorbeeld om dronken zonen die thuiskomen en met
de moeder ruzie schoppen
of om echtparen die met te
veel drank op elkaar in de
haren vliegen. Drank en
ruzie gaan in deze tijd vaak
samen.” Zij noemt de aanhouding van drie dronken
bestuurders zondag, waarvan er eentje zo beschonken was dat hij al slapend
in zijn auto langs de kant
van de weg werd aangetroffen. “Gelukkig dat hij
nog genoeg bij zinnen was
om zijn auto stil te zetten.”
Een ander geval kwam voor
op kerstavond waarbij een
dronkaard een verkeersongeval veroorzaakte bij
Ponton. “De politie zocht
de man thuis op waar hij
een rijverbod kreeg. Hij
beloofde te gaan slapen,
maar stapte later weer in
zijn auto en veroorzaakte

een tweede ongeluk. Hij is
daarop terstond meegenomen.”
Ontnuchteren
De controles op alcoholmisbruik zijn nu intensiever. Bij
aanhouding wordt een blaastest afgenomen waaraan
medewerking verplicht is.
“Wanneer de chauffeur meer
dan 220 Ugl (=microgram
per liter) alcoholgehalte in
haar of zijn adem heeft, gaat
zij of hij mee naar de wacht.
Bij elke wacht of politiestation is er een geavanceerder apparaat dat de alcohol
meet”, licht Rasmijn toe. Bij
dit onderzoek meet de politie
met de speciale apparatuur
hoeveel uur er nodig is om
de overtreder weer sober te
krijgen. “Dat is afhankelijk
van onder andere gewicht
en leeftijd. Meestal komt iemand zes tot acht uur in de
cel te zitten om zijn roes uit
te slapen.” Dat de overtreder
in de cel komt, staat volgens
Rasmijn buiten kijf. “We laten iemand absoluut niet
meer in een auto stappen
totdat hij nuchter is.” Blaast
iemand boven de 500 Ugl,
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‘Besparing studentenverzekering
meer dan 1 miljoen florin’

dan verliest hij terstond zijn
rijbewijs, daaronder variëren de straffen van een tijdelijk rijverbod tot geldboetes
tussen de 350 en 1400 florin,
aldus de woordvoerder. Het
is lastig te stellen wanneer
je aan de taks zit voor wat
betreft alcohol in je bloed,
maar normaalgesproken ligt
de grens op twee glazen.
“Niet alleen de controles op
alcoholmisbruik zijn intensiever deze dagen, ook de
lottohuisjes worden meer in
de gaten gehouden, want de
jackpot voor het einde van
het jaar staat op 1.700.000
florin en het is ontzettend
druk met de lotenverkoop.”
Rasmijn wil de bevolking
op het hart drukken om
rustig te blijven in het verkeer. “Het is veel drukker,
er wordt meer gedronken,
maar er is ook sprake van
rijden met een te hoge snelheid.” Zij refereert aan het
ongeluk dat zondag gebeurde op de brug van Mahuma
waarbij een negentienjarige
bestuurder zo hard reed dat
hij door de klap uit zijn auto
werd geslingerd. “De politie
kon hem eerst niet vinden
want hij lag in de mondi.
De jongen ligt in kritieke
toestand in het ziekenhuis.”
Op de vraag van de Amigoe
hoeveel verkeerslachtoffers
er dit jaar vielen, antwoordt
Rasmijn dat het aantal op
zeven ligt. “Dat is wel lager
dan vorig jaar.”

Bedrijven beloond
met duurzaamheidsprijs

Een van de groepen bursalen die dit jaar naar Nederland vertrokken op basis van de oude ziektekostenverzekering en nu te
maken krijgen met een nieuwe verzekeraar.
ORANJESTAD — Arubaanse studenten met een Arubalening zijn per 1 januari 2015 voor zorg- en schadekosten verzekerd bij de Europeesche Verzekeringsmaatschappij. “Tegen een lagere premie per maand
en een betere dekking”, stelde Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar gisteren tegen de Amigoe.
De Europeesche Verzekeringsmaatschappij valt onder a.s.r., de Nederlandse
verzekeringsmaatschappij
waarvan de Nederlandse
Staat 100 procent aandeelhouder is. En dat zorgt voor
stabiliteit, benadrukt Winklaar. Volgens haar dus
alleen maar goed nieuws,
want de nieuwe verzekering levert ook nog eens een
besparing van meer dan 1
miljoen florin op.
Vanaf vandaag lanceert
de tussenpersoon van de
nieuwe
ziektekostenverzekeraar, InsureToStudy,
speciaal voor Arubaanse
studenten de website www.
arubastudent.com.
Hier kunnen zij terecht
voor meer informatie zoals
onder andere het dekkings-

overzicht van de verzekering.
Premie
Eerder liet de gevolmachtigde minister van Aruba
in Den Haag, Alfonso Boekhoudt, weten dat een verzekering met een betere dekking voor studenten mogelijk een premiestijging tot
gevolg kon hebben. Maar
deze blijft dus uit. InsureToStudy biedt volgens Directie Onderwijs het nieuwe
ziektekostenpakket en de
zogenoemde ZIP-verzekering aan voor 47,90 euro per
maand. Deze premie wordt
door het Arubahuis voorgeschoten, maar moet na afloop van de studie net als
de Arubalening worden terugbetaald. Overigens geldt

deze ziektekostenverzekering niet voor studenten die
naast hun studie werken en
meer verdienen dan toegestaan. Zij kunnen hier dan
geen aanspraak meer op
maken en dienen zich aan
te melden voor de verplichte
basisverzekering waarvan
de premie via genoemde tussenpersoon 75,87 euro per
maand bedraagt. Gebeurt
dit niet, dan kan de student
aan het eind van het jaar
een boete worden opgelegd
door het Zorginstituut Nederland.
Afgelopen week ontvingen
alle studenten van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba een
brief over de wijzigingen
die per 1 januari 2015 van
kracht zijn. Daarin staat te
lezen dat de studentenverzekering bij ziektekostenverzekeraar ONVZ reeds
door het kabinet is opgezegd
per 1 januari. Maar dat de
basisverzekering, van toe-

passing op werkende studenten, door de verzekerde
zelf dient te worden opgezegd voor 31 december van
dit jaar. Bij de brief is ook
een aanvraagformulier bijgevoegd zodat de student
zich kan aanmelden voor de
nieuwe basisverzekering.
2016
Vanaf 1 januari 2016 mogen
studenten met een Arubalening een eigen zorgverzekering kiezen. “Of verzekerd
blijven via de collectieve
verzekering”, laat Winklaar
weten. Ze licht toe dat als
het kiezen voor een andere
zorgverzekeraar een hogere
premie met zich meebrengt,
de extra kosten voor eigen
rekening komen. “Het bedrag dat de student per jaar
ontvangt voor de verzekering is gebaseerd op de huidige premies. Als de student
voor een andere verzekeraar
kiest en meer wil betalen,
dan zijn dit individuele kosten.”

Bekende ijssalon
dicht wegens melktekort

KRALENDIJK — Skyviews Inc. Caribbean, een bedrijf dat sinds 1989 wegenkaarten op de markt brengt,
heeft onlangs op Bonaire gevierd dat het al 25 jaar
zijn diensten aanbiedt aan de toeristische industrie
op het eiland. Ter gelegenheid hiervan werd ook voor
Bonaire een duurzaamheidprijs voor bedrijven ingevoerd, de ‘Sustainability Award’.
Jaarlijks worden bedrijven
die uitzonderlijk presteren
in duurzame bedrijfsvoering ten behoeve van het
toerisme – op het gebied
van biodiversiteit, energie,
maatschappelijke beleidsvoering, water en afval –
beloond met een Award. De
eerste bedrijven die met een
duurzaamheidprijs werden
beloond, waren: ECHO, Dive
Friends Bonaire, The Cadushy Distillery, Sunshine
Market, Posada Para Mira,
Mangazina di Rei, La Pla-

cita and VIP Diving. Het
gaat om nieuwe regionale
initiatieven die de potentie
in zich hebben om bedrijven
te belonen voor hun bijdrage aan bredere nationale en
regionale inspanningen op
het gebied van duurzaamheid en ook innovatief partnerschip vertegenwoordigen
tussen de publieke sector
zowel op lokaal niveau als
op wereldniveau.
De awards worden ondersteund door Glispa, Global Island Partnership en

Correctie
De Amigoe publiceerde gisteren het artikel ‘Dodelijk ongeval, vernietigende brand en elf kerstbaby’s’. In dit artikel beschrijft de Amigoe de
hoogte- en dieptepunten tijdens de kerstdagen.
In het stuk wordt een ongeval beschreven in
Macuarima. Echter, ten onrechte is geschreven
dat hierbij de bewoner van het huis is omgekomen. Het was namelijk niet de bewoner maar een
medewerker van een constructiebedrijf die een
lekkage kwam repareren. Hij viel met trap en al
om. Hierdoor liep hij hersenletsel op en overleed
enige tijd later.

Crest, Center for Responsible Travel, aldus Skyviews
Inc. Vooral kleine eilanden
als Bonaire zijn kwetsbaar
voor economische schokken
en klimaatveranderingen,
zegt het bedrijf. “Voor ons
ligt er een dringende oproep
om duurzame bedrijfspraktijken te adopteren en het
milieuverval los te maken
van economische vooruitgang”, zei Jessica Bensley,
ceo van Skyviews Inc.
Skyviews reikt meer dan
600 erkenningen uit aan bedrijven die toeristische service verlenen op elf Caribische eilanden. De Awards op
Bonaire werden uitgereikt
door gezaghebber Edison
Rijna, tijdens een gezellige
bijeenkomst bij de Spicebeach Club.

vakantieperiode te sluiten,
want hij wilde niet dat de
reputatie van zijn zaak zou
worden aangetast, aldus
Castillo.
Volgens Castillo is het
moeilijk om in gewone winkels melk te vinden en op de
zwarte markt is de prijs de
afgelopen maanden met het
zesvoudige gestegen. Daarmee is het voor Coromoto
niet meer winstgevend om
alle beloofde smaken aan
te bieden. Coromoto, die
ijssmaken heeft van bier tot
bonen, hoopt half januari
weer open te gaan.

De ijssalon Coromoto in de
stad Mérida in de Venezolaanse Andes is de laatste
die het slachtoffer wordt
van de economische perikelen van het land. De salon
is opgenomen in het Guinness Book of Records omdat
er 863 verschillende ijssmaken te krijgen zijn.
Venezuela heeft de laatste
jaren te kampen met tekorten aan basisgoederen zoals melk en toiletpapier. De
economische terugval, de
hoge inflatie en de strenge
controle op buitenlandse
valutakoersen worden allemaal gezien als factoren die
bijdragen aan de crisis.
“We zijn dicht wegens een
tekort aan melk”, kondig-

Foto: Shutterstock

Vlnr: Alice Hadley (ECHO), Erna Li (Sunshine Market), Muys Cieremans (La Placita), gezaghebber Edison Rijna, Jessica Bensley (Skyviews Inc.), Jan Kloos (Dive Friends Bonaire), Bas
Noij (VIP Diving) en Izain Mercerca (Mangazina di Rei)

CARACAS — Een Venezolaanse ijssalon die bij
toeristen bekend staat
om een record aantal
smaken heeft tijdelijk de
deuren gesloten wegens
een tekort aan melk. Dat
meldt La Chispa.

de de ijssalon aan op zijn
Facebook-pagina. Eukaris
Castillo, een van de medewerkers, vertelde dat de
beslissing was genomen
nadat klanten hadden ge-

klaagd dat er niet zoveel
smaken waren als waarmee
werd geadverteerd. Manuel
da Silva, eigenaar van de
salon, besloot dat het beter was de salon tijdens de

President Nicolás Maduro
ziet zijn populariteit door
de tekorten dalen. Hij wijt
de tekorten aan politieke
tegenstanders, die een ‘economische oorlog’ tegen hem
voeren. Maar de oppositie
beschuldigt de socialistische regering van Maduro
en diens voorganger Hugo
Chávez ervan de economie de laatste vijftien jaar
slecht te hebben geleid.

Kustbescherming Weg naar Zee in voorbereiding
PARAMARIBO — De problemen die bewoners in de
omgeving van Weg naar Zee in Suriname ervaren met
zeewater bij springvloed, zullen wellicht niet te lang
meer duren. In april 2015 begint het ministerie van
Openbare Werken met het aanbestedingstraject voor
het aanleggen van een duurzame kustbescherming,
zo meldt de Ware Tijd.
Daarmee worden alvast de
eerste stappen gezet om de
bewoners te bevrijden van
het agressieve zeewater. Dit
kondigde minister Rabin
Parmessar van Openbare

Werken gisteren aan bij de
jaarafsluiting van het ministerie.
Inmiddels is een aanvang
gemaakt met een detailstudie voor het ontwerp. Het

ministerie zal bij de Islamic
Development Bank financiering aanvragen. De afgelopen maanden zijn tot twee
keer toe missies van deze
bank naar Suriname afgereisd, om het project door te
lichten. “Als alles naar wens
verloopt, ligt het in het vooruitzicht om in april 2015 een
aanvang te maken met de
aanbesteding.” De bewindsman zei aan journalisten
dat er in de eerste fase 8

kilometer aan kustbescherming wordt aangelegd en
vervolgens 6 kilometer in de
tweede fase.
“Wij zijn er nog onvoldoende
van doordrongen, maar het is
een feit dat klimaatsveranderingen met zich meebrengen dat de zeespiegel zal stijgen.” Hoewel het beleid van
het ministerie primair erop
is gericht de natuurlijke bescherming van de kust en oeverlijnen in stand te houden,

zal het volgens Parmessar op
sommige plekken toch noodzakelijk zijn om kunstmatig
in te grijpen. Dat gebeurt inmiddels bij Domburg, Paradise en Nieuw Nickerie.
Het traject om te komen
tot een kustbescherming bij
Weg naar Zee moest allang
worden ingezet, onderstreepte de bewindsman. “We zijn
eigenlijk al laat met de planning, maar liever te laat dan
nooit.”
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IS interviewt
gevangen Jordaanse piloot
AL RAQQA — Terreurgroep IS heeft een interview gepubliceerd met de Jordaanse straaljagerpiloot die vorige week woensdag werd ontvoerd door IS-strijders.
Islamitische Staat publiceert
elke maand een Engelstalig online tijdschrift, Dabiq.
Daarin is het interview met
de 26-jarige luchtmachtpiloot te lezen. Hij vertelt onder
meer dat zijn toestel werd geraakt door een raket.
“Ik hoorde en voelde hoe ik
werd geraakt. De piloot van
het toestel dat met mij mee
vloog, zei dat ik was geraakt
en dat er vuur uit een van de
motoren kwam.” De piloot besloot daarop zijn schietstoel te
gebruiken en belandde in een
rivier. Uiteindelijk werd hij

gepakt door IS-strijders.
Het interview eindigt met de
vraag: “Weet je wat Islamitische Staat met je zal doen?”,
waarop de piloot antwoordt
dat hij zal worden vermoord.
Bij het artikel zijn ook verschillende foto’s geplaatst
van de piloot. Zo is hij te zien
in een oranje overall en is er
een foto van een pasje waarop
te zien is dat hij voor de Jordaanse luchtmacht werkt.
De straaljager van de Jordaanse luchtmacht werd boven Syrië neergehaald. Het
toestel stortte neer boven het

IS-bolwerk al Raqqa. De piloot vocht namens Jordanië
mee in de internationale coalitie die IS bombardeert in
Syrië en Irak.
Het lijkt erop dat ook de Britse gijzelaar John Cantlie een
artikel heeft geschreven. Het
artikel Meltdown gaat over
geld. De fotojournalist zegt
daarin onder meer dat het een
slimme zet was van IS om zelf
geld te maken. Het is niet duidelijk of Cantlie echt de auteur is en of hij het misschien
onder druk heeft geschreven.
Cantlie werd in 2012 ontvoerd in Syrië. Hij was eerder
te zien in een videoboodschap
van IS waarin hij het Westen
bekritiseert en het opneemt
voor de terreurgroep.

Berging AirAsia
ligt stil, 3 lijken gevonden

Onder de vier zijn twee functionarissen die betrokken
zouden zijn bij de ontvoering
en marteling van een Tsjechische mensenrechtenactivist. De twee anderen zijn
volgens de VS betrokken bij
de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski.

toen hij in voorarrest zat.
Hij was gearresteerd omdat
hij Russische topfunctionarissen beschuldigde van miljoenenfraude. Ondanks zijn
dood werd hij in Rusland
voor de rechter gesleept. Hij
werd postuum veroordeeld
voor belastingontduiking.

Magnitski overleed in 2009

De

gemoederen

liepen

daarna hoog op tussen Washington en Moskou. De VS
namen zelfs een wet aan die
stelt dat mensen die betrokken waren bij de dood van
Magnitski op een zwarte lijst
worden gezet.
“Twee van de Russen waren
verantwoordelijk voor de
rechtszaak tegen Magnitski,
ondanks dat hij dood is. We
waren sprakeloos. We wisten
niet dat dat kon”, aldus het
ministerie.
De VS hebben sinds 2012
aan 34 mensen sancties opgelegd wegens schending
van mensenrechten.

Politie noemt
herdenkingsplek Brown afval
FERGUSON — Een woordvoerder van de politie in
het Amerikaanse Ferguson is met onbetaald verlof gestuurd nadat hij een herdenkingsplek voor Michael
Brown ‘een berg afval midden op straat’ had genoemd.
De zwarte Brown werd in
augustus in Ferguson doodgeschoten door een witte
agent, terwijl hij ongewapend was. Sindsdien is er
een hevige discussie gaande
in Amerika over het gebruik
van geweld door de politie
tegen minderheden.
Na Browns dood werd de

plek waar hij overleed een
herdenkingsplek
waar
mensen bloemen, briefjes
en knuffels neerlegden. Op
eerste kerstdag werd de
plek vernield en belde de
Amerikaanse krant The Washington Post met de politiewoordvoerder om te vragen
of er aangifte was gedaan.

De woordvoerder noemde de
plek toen een berg afval.
The Washington Post pende
de quote op, tot woede van
die woordvoerder die in alle
toonaarden ontkende dat te
hebben gezegd. Later bekende hij toch dat hij de herdenkingsplaats zo had genoemd,
schreef The New York Times.
De politie in Ferguson distantieerde zich van de uitspraak en stelde de woordvoerder op non-actief.

Naaste medewerker
Merkel doelwit hackers
BERLIJN — Een uiterst
geraffineerd spionagevirus
is op een USB-stick van een
naaste medewerkster van
de Duitse bondskanselier
Angela Merkel aangetrof-

fen. Duitse media meldden
gisteren dat het om het
beruchte virus Regin gaat,
ook het geheime wapen genoemd van Amerikaanse en
Britse spionagediensten.

Het bureau van de bondskanselier
(Bundeskanzleramt) wordt aangevallen door hackers, aldus de
krant Bild. Het slachtoffer
was een hooggeplaatste medewerkster op het gebied
van Europapolitiek.

Een werknemer van de Indonesische luchtmacht draagt een koffer die is gevonden tussen de brokstukken van het neergestorte vliegtuig van AirAsia.
JAKARTA — De zoektocht naar lichamen en brokstukken in de Javazee ligt tijdelijk stil. Op de plek waar
een Airbus van AirAsia is neergekomen, is de zee vanavond te ruw om door te gaan met de berging, zei het
hoofd van de Indonesische reddingsdiensten volgens
The Strait Times.
Bovendien
ontkrachtte
Bambang Soelistyo het
nieuws dat er al meer dan
veertig lichamen zijn geborgen. Dat werd eerder door
een andere officiële bron ge-

meld, op basis van wat een
marineschip had gemeld.
Dat ging om een miscommunicatie, er zijn slechts
drie lichamen geborgen,
aldus Bambang. Zodra de

golfslag en het weer het
toelaten, wordt er ook in
het donker verder gezocht.
Eerder vandaag waren delen van het vliegtuig in de
zee gevonden.De directeur
van AirAsia, Tony Fernandes, condoleerde via Twitter de familieleden van
de inzittenden van vlucht
QZ8501. “Mijn hart is gevuld met droefheid voor alle
families van QZ8501. Na-

mens AirAsia mijn condoleances voor iedereen. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe erg ik het vind”,
twitterde Fernandes. Voor
de zoektocht naar het toestel zijn meer dan 1100 reddingswerkers ingezet uit
onder meer Indonesië, Singapore, Australië, Maleisië
en Zuid-Korea. Er worden
ongeveer 30 schepen en 21
vliegtuigen gebruikt.

Eerste ebolageval op Britse bodem
GLASGOW — In een ziekenhuis in Glasgow heeft zich
een vrouw gemeld, die na onderzoek besmet blijkt
met het ebolavirus. Dat meldden Britse media gisteravond. De patiënt is zondagavond teruggekeerd uit
West-Afrika en ligt in het Gartnavel Ziekenhuis in de
grootste stad van Schotland. Het is het eerste geval
van de ziekte die op Britse bodem wordt vastgesteld.
Volgens een verklaring
van de Schotse overheid
gaat het om iemand die in
Sierra Leone heeft gewerkt
in de gezondheidszorg. De
patiënt is via Casablanca
en Londen Heathrow gereisd. Voor iedereen die
met dezelfde vlucht is gereisd, die zondag om 23.30
uur landde op Glasgow, is

een noodnummer geopend.
Iedereen die met de besmette vrouw in contact is
gekomen en gevaar loopt,
wordt opgezocht en goed in
de gaten gehouden.
“Maar aangezien de ziekte
in een erg vroeg stadium
is vastgesteld, is het gevaar op besmetting uiterst

klein”, aldus de Schotse
overheid.
De patiënt meldde zich gisterochtend in het ziekenhuis, omdat ze zich niet
lekker voelde. Inmiddels
ligt ze in quarantaine. Volgens een statement van de
Schotse overheid zal ze zo
snel mogelijk worden overgebracht naar het Royal
Free Hospital in Londen.
“Dat is waar de apparatuur,
staf en systemen zijn die de
beste en veiligste zorg garanderen.”
De Schotse premier Ni-

cola Sturgeon zei dat ze
hoopt dat de vrouw snel
herstelt. “Onze gedachten
gaan uit naar de patiënt
en de vrienden en familie.
Schotland heeft zich vanaf
het begin van de uitbraak
in West-Afrika voorbereid
op dit scenario en ik ben
er zeker van dat we goed
voorbereid zijn.”
Sierra Leone is het
zwaarst getroffen door de
uitbraak van het dodelijk
virus. Ruim 9400 van de
20.000 geregistreerde besmettingen vonden plaats
in het land.

‘Duitse leger werkte dodenlijst Taliban af’

Zij had in strijd met de regels documenten op een
USB-stick van haar zelf
mee naar huis genomen om
er verder mee te werken.
Daar moet het spionagevirus hebben toegeslagen en
zijn meegelift naar Merkels
Berlijnse
hoofdkwartier
aan de rivier de Spree.

BERLIJN — Het Duitse leger was actief betrokken bij
het afwerken van een dodenlijst van de Isaf-missie
van de NAVO in Afghanistan. Generaal-majoor Markus Kneip, die in 2011 het commando voerde in Afghanistan, koos persoonlijk doelwitten van de lijst uit,
schrijft de Duitse krant Bild vandaag.

Daar ging echter het alarm
af. Na onderzoek van het
Federaal Bureau voor Veiligheid in de Informatietechnologie (BSI) bleek dit
virus vooralsnog de enige
‘indringer’.

Tweede verkiezingsronde nodig in Kroatië

Bild baseert zich op geheime
documenten van het leger.

Er is niet eerder over geschreven om de levens van

soldaten niet in gevaar te
brengen, verklaart Bild. Zondag is de Isaf-missie formeel
geëindigd, na dertien jaar.
Kneip is nu een van de adviseurs van minister Ursula
von der Leyen van Defensie.
In 2007 was al bekend dat

Isaf een lijst had met namen
van Taliban-leiders die uitgeschakeld moesten worden.
De toenmalige Nederlandse
minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, verklaarde dat de Nederlandse
militairen in Afghanistan
die lijst niet hadden.

ZAGREB — De Kroaten
mogen 11 januari opnieuw
hun stem uitbrengen, omdat zondag geen enkele
presidentskandidaat een
meerderheid van de stemmen behaalde. Ze kunnen
dan stemmen op de huidige president Ivo Josipovic
en zijn directe opponente
Kolinda Kitarovic.
De verkiezingscommissie liet
weten, na het tellen van 38
procent van de stemmen, dat
de sociaaldemocraat Josipovic met ruim 40 procent de
meeste stemmen kreeg. Kitarovic, kandidate namens de
centrumrechtse Kroatische
Democratische Unie (KDU),
zat daar net onder met circa
36 procent.
Twee andere kandidaten, Milan Kujundzic die populair is
bij kleinere rechtse partijen
en de onafhankelijke Ivan
Sincic, vielen bij deze eerste
ronde af. Ze kregen met respectievelijk ongeveer 6 en

Foto: AFP

WASHINGTON — De Verenigde Staten hebben vier
Russen op een zwarte lijst gezet, omdat ze mensenrechten zouden hebben geschonden. Hun tegoeden
zijn bevroren en ze mogen de VS niet in, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren
weten.

Foto: AFP

VS zetten
4 Russen op zwarte lijst

De huidige Kroatische president Ivo Josipovic spreekt zijn achterban toe na de uitslag van de
verkiezingen.
17 procent te weinig steun.
Een politicoloog van de universiteit van Zagreb denkt
dat daardoor Kitarovic in
het voordeel is, omdat de

KDU traditioneel gezien in
de tweede ronde het grootste
deel van die stemmen krijgt.
“Als Kitarovic de presidentsverkiezingen wint, dan is de

kans groot dat de sociaaldemocraten volgend jaar ook
de parlementsverkiezingen
verliezen”, aldus politicoloog
Zarko Puhovski.

DINSDAG
30 DECEMBER 2014

AMIGOE

‘20 mensen gered
die niet op lijst stonden’

Nog geen spoor van
vermiste Noor in
Amsterdam

AMSTERDAM — De zoektocht naar de vermiste
21-jarige Noor Tore Grodem, die anderhalve week
geleden in Amsterdam
verdween, heeft vooralsnog niets opgeleverd.
Twee speurhonden en
agenten zochten vandaag
vanaf bootjes het water
rond de Stadhouderskade
af op zoek naar een spoor
van de verdwenen toerist.
Dat leverde geen nieuwe
aanknopingspunten op.

ATHENE — Er is nog veel
onduidelijk over het aantal doden en vermisten na
de ramp met een veerboot
op de Adriatische zee. Zeker tien mensen zijn omgekomen; hun lichamen
zijn gevonden. Maar hoeveel personen er op het in
brand gevlogen schip zaten, is veel minder duidelijk. Gevreesd wordt dan
ook dat het dodental nog
flink oploopt.

“De honden zijn niet aangeslagen”, lichtte een woordvoerster toe. Daarop werd
besloten de route later op de
dag nogmaals te varen met
een boot die is uitgerust met
sonarapparatuur.
Foto: AFP

Er zijn twintig mensen gered van de brandende veerboot in de Adriatische Zee,
die niet op de passagierslijst
stonden. Dat zei de Griekse
minister van Commerciële
Scheepvaart Miltiadis Varvitsiotis gisteravond.
Daarmee voedde hij de onzekerheid over het aantal vermisten. Er staan namelijk
478 mensen op de lijst van
opvarenden, maar er zijn
veel minder personen gered.
De Grieken gaan uit van 432
geredde mensen, de Italianen van 427. Nu blijkt dat er
ook nog mensen aan boord
waren die niet op de lijst
stonden, is onduidelijk waar
tientallen personen zich bevinden. Zeker elf mensen
zijn overleden door de brand
aan boord van de veerboot.
Duidelijk is wel dat de reddingsactie maandagavond
is gestaakt. Rond 15.00 uur
werden de kapitein en enkele bemanningsleden als laatsten van boord gehaald. Er
werd gezocht naar lichamen,
en naar aanwijzingen hoe de

Een van de omgekomen passagiers van de Norman Atlantic wordt geborgen door de Italiaanse
kustwacht.
brand kon ontstaan. Onder
meer wordt onderzocht of die
is aangestoken.
De brand brak zondagochtend uit op de Norman Atlantic, die van Patras in
Griekenland naar Ancona in
Italië voer. Het vuur begon
op het autodek en breidde
zich snel uit. De harde wind
en hoge golven maakten het
moeilijk voor de reddingsdiensten om bij het schip
te komen en de opvarenden
eraf te halen. De operatie
ging vanaf zondag door in de
nacht en ook maandag wer-

den mensen met helikopters
en boten gered.
Vier Nederlanders aan boord
van de Norman Atlantic zijn
in veiligheid gebracht. Een
man werd zondag al gered,
de drie anderen zijn maandag van het schip gehaald.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘probeert contact met ze te hebben om
te kijken hoe we ze kunnen
helpen, bijvoorbeeld met vervangende reisdocumenten
of met kleding’, aldus een
woordvoerder gisteren.

Doden bij sleeppoging
Bij een poging om de Griekse
rampveerboot in de Adriatische Zee te verslepen zijn
vandaag twee Albanezen
omgekomen toen een kabel
van de sleepboot brak. Dat
maakten de autoriteiten van
Albanië bekend.
De kabel raakte verstrikt in
een schroef van het schip en
brak. Een Albanese zeeman
overleed ter plekke. Een medisch team probeerde het
tweede slachtoffer nog te
redden, maar dat was tevergeefs.

Massagraven in Irak ontdekt Busongeluk
ERBIL — Koerdische strij- siezender al-Iraqi. Hoeveel Duitsland eist levens
ders hebben in het noorden slachtoffers er in de graven
van Irak zeker negen massagraven ontdekt waarin
terreurbeweging Islamitische Staat vermoorde yezidi’s heeft gedumpt. Dat
meldde de Iraakse televi-

Schip met
honderden mensen
in nood bij Korfu
ATHENE — Opnieuw lijkt
er een schip in nood te
zijn in Griekse wateren.
Aan boord van het vaartuig niet ver van Korfu
zouden zich honderden
mensen bevinden, illegale immigranten. Onder de
opvarenden zijn ook bewapende mensen, meldden Griekse media.
Het schip heeft noodsignalen uitgezonden. Helikopters
en een fregat van de Griekse
marine zijn onderweg naar
het vaartuig even ten westen van het eiland Korfu.
Ook zouden sleepboten onderweg zijn. De weersomstandigheden in het gebied
zijn slecht. Het zou volgens
het Griekse ministerie van
Scheepvaart gaan om een
vrachtschip dat vaart onder
Moldavische vlag. Volgens
media gaat het om de Blue
Sky, die op weg is naar de
Kroatische havenstad Rijeka. Schattingen van het aantal opvarenden lopen uiteen
van 400 tot 700.

26 jaar cel voor valse
bommeldingen
Pakistan
MULTAN — Een Pakistaanse man moet 26 jaar
de gevangenis in omdat
hij afgelopen zomer twee
valse
bommeldingen
deed. Dat meldde de BBC.
De man belde de politie dat
er een bom af zou gaan op een
drukbezochte markt en in
een speeltuin in de stad Multan, in de provincie Punjab.
Hij kon worden opgespoord
aan de hand van de simkaart
van de mobiele telefoon
waarmee hij belde. De simkaart stond op naam van een
vriend. De dader wilde die
vriend – en tevens zakelijke
concurrent – een loer draaien
met de valse bommeldingen.
Voordat de politie ontdekte
dat het vals alarm was, was
er al uren naar de ‘bommen’
gezocht. Er waren duizenden
mensen op de been vanwege
het Suikerfeest, het eind van
de ramadan.

liggen, is nog niet bekend.
Ongeveer een week geleden werd al een graf met
de resten van zeventig yezidi’s ontdekt. De graven liggen in de door peshmerga’s
(Koerdische strijders) op IS
veroverde gebieden in het
Sinjargebergte. IS-strijders
drongen in augustus het gebied binnen. Vele duizenden
yezidi’s sloegen op de vlucht.
Duizenden anderen werden
gevangengenomen door de
terreurbeweging.

FRANKFURT — Een ongeluk met een bus op de A4 in
Duitsland heeft zeker vier
mensenlevens geëist. Meer
dan veertig inzittenden raakten volgens de politie gewond.
De bus met senioren uit de
deelstaat Baden-Württemberg brak door de vangrail en
rolde enkele meters omlaag.
Het ongeluk deed zich voor
in het oosten van de deelstaat
Hessen bij Bad Hersfeld ten
noordoosten van Frankfurt.
De A4 was urenlang volledig

afgesloten. Het ongeluk werd
vermoedelijk
veroorzaakt
door een personenauto die in
een slip was geraakt, aldus de
politie. De auto raakte daarbij
de bus waardoor de chauffeur
de macht over het stuur verloor. Het gevaarte denderde
vervolgens door de vangrail.
Waarom de auto slipte, wordt
nog onderzocht.

Eerder vroeg de politie al
aan kapiteins van rond-

vaartboten om uit te kijken naar het lichaam van
de Noor. Er wordt gevreesd
voor zijn leven.
De jongen was met een
vriend op stap in een discotheek op het Rembrandtplein. Hij ging naar buiten
om te pinnen, maar keerde
niet meer terug. Camera’s
bij zijn hotel aan de Stadhouderskade hebben hem
nog vastgelegd toen hij daar
vroeg in de ochtend voor een
dichte deur stond. De jonge
toerist was daar afgezet
door ambulancepersoneel
dat hem opving omdat hij
dronken was en zich niet
goed voelde. Een buschauffeur meent hem later die
ochtend nog te hebben gezien bij het Centraal Station. Sindsdien is hij spoorloos.

Noord-Koreanen
kunnen weer internetten
PYONGYANG — Na een
internetstoring die dagenlang duurde, zijn
belangrijke websites in
Noord-Korea sinds gisteren weer bereikbaar. Dat
schrijft het Zuid-Koreaanse staatspersbureau
Yonhap vandaag.

te komen op de vermeende
Noord-Koreaanse hack bij
Sony.

Noord-Korea kampt sinds
vorige week met internetproblemen. Eerst haperde
het internet alleen nog,
maar later lag het hele netwerk plat. De Noord-Koreaanse internetverbinding is
sindsdien instabiel en het
lijkt erop dat die continu
wordt aangevallen.
Grote propagandasites waren lange tijd uit de lucht,
maar draaiden sinds gistermiddag weer volledig.

BENGHAZI — Drie parlementsleden zijn vandaag
gewond geraakt door de
explosie van een autobom
in de Oost-Libische havenstad Tobruk. Dat heeft
een woordvoerder van het
parlement gezegd. Niet
duidelijk is hoe zwaar de
verwondingen zijn.

Noord-Korea denkt dat de
VS achter de storingen zitten. Dat lijkt niet heel vergezocht: de Amerikaanse
president Barack Obama
zei vorig week met een
‘proportioneel
antwoord’

11

Turkse corruptieonderzoekers
geschorst
ANKARA — Vier Turkse
officieren van justitie
die onderzoek deden
naar corruptie binnen de overheid, zijn
door de Hoge Raad geschorst. De vier zijn nu
zelf onderwerp van een
onderzoek, maar het is
niet duidelijk waarvan
zij worden verdacht.
Het grootschalige corruptieschandaal kwam eind
vorig jaar naar buiten.
Drie ministers namen
ontslag en de toenmalige premier en huidige
president Recep Rayyip
Erdogan liet duizenden
politiemedewerkers en
honderden rechters en
aanklagers overplaatsen.
Begin van de maand
bleek uit de corruptieranglijst van Transparency International dat
Turkije dit jaar een stuk
corrupter is geworden.
Volgens Erdogan zijn de
corruptiebeschuldigingen
een complot tegen zijn regering.
De president wijst naar
zijn voormalige politieke
bondgenoot, de islamitische geestelijke Fethullah Gülen.

Autobom ontploft
bij parlement Libië

De ontploffing had plaats op
het parkeerterrein van het hotel waarin het gekozen parle-

Overleden

ment van Libië zetelt. Op het
moment dat de bom afging,
was het parlement bijeen.
Sinds de dood van dictator
Muammar Kaddafi in oktober
2011 woedt in het Noord-Afrikaanse land een burgeroorlog.
Milities bestrijden elkaar. Een
islamitische regering is de
baas in de hoofdstad Tripoli.
De regering en het parlement,
die de steun van de internationale gemeenschap hebben,
zetelen in Tobruk.
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ZOEKERTJES
Onroerend
Goed

toren 120 volt. Diameter 54
cm 1,2 amp fls. 45,-. Diameter 48 cm 0,9 amp fls. 40,-.
Kleur beide zwart. Tel. 5155718.
3 FAN PA dak di 3 chapaleta
fls. 50,- pa unu. Tel. 697-0666.

Dieren

Te Koop
Aangeboden

STAINLESS STEEL set di
kadena ku armband pa fls.
49,-. Tel. 666-4990.
TEGEN REDELIJKE prijs
baby spullen , maxi cosi,
stoel, kleren voor jongens,
schoenen etc. Tel. 515-8087.
PA MOTIBU di biaha nos ta
bende tur tur muebles di negoshi, reki pa kologa panja y 4
tipo di reki duru pa buta jeans
panja tas sapatu kualkier cos
pisa por uze na super market
toko of bodega.
Tel. 6953169 of 461-0325.
DIFFERENTE TIPO di palu
pa traha reki pa buta cos,
kashi kama of paskamer,
showcase cum counter with
platform, reki pa buta cash
register of kassa, vitrina, prijs
mashin cu roll. Tel. 695-3169
of 461-0325.
2 AIRCO 30,0000 btu, panasonic,
waterfall,
slotwall,
hooks, hanger, shoe racks,
fan di dak y di muraya, popchi
di homber y muhe, kadena,
makutu, ets. Tel. 695-3169 of
461-0325.
CARPET/ TAPIJT sale top
quality certified residential/
commercial starts at fls. 30,p/ m2. Tel. 561-9000.
TELEPHONE
ANDROID
smartphone quad core dual
sim Ku tur apps whatsapp
Facebook viber Skype bbm
etc etc pa fls. 199,-. Tel. 6864850.
JAMAICAN ACKEE fruit, vers
van de boom. Tel. 747-3950.
A PRENATAL baby mobil with
music fls. 50,-. Tel. 697-0666.
ANDROID WIFI tablet 7 inch
Ku ta traha ku tur apps manera Facebook whatsapp viber
Skype bbm pin etc etc nobo
Pa fls. 199,-. Tel. 689-3299.
SMARTPHONE
ANDROID
Ku por traha ku tur apps man
era whatsapp viber Skype
Facebook etc etc pa fls. 149,-.
Tel. 686-4850.
SAMSUNG GALAXY Mini
nobo den kaha pa fls. 399,-.
Tel. 666-4990.
EEN MEISJES fiets ( merk
huffy) van 16 inch. Voor fls.
25,-. Voor info, bel op : Tel.
511-0706.
SEAT COVER di auto universal set di 5 pida pa fls. 50,-.
Tel. 666-4990.
DE MAGDALEENTJES (fls.
2,50 p.st) zijn bijna op dus
haast je, Desert roses vanaf
fls. 5,- allerlei kleuren! Tel.
562-4285 Mercuriusstraat 18
ingang Pallasstr.

Electrische

Apparaten
MI TIN stove di dos pit di koriente pa fls. 55,-. Tel. 8888431.
2 LASKO STAANDE ventila-

ROTTWEILER PUPS te koop
fls. 900,-. Tel. 512-3755.
VOOR AQUARIUM / vijver:
zuurstofplanten fls. 6,- /bosje;
vruchten : aki en golden apple. Tel. 666-0101 vóór 1900
u.
GEEN
MUGGENLARVEN
meer! visjes voor aquarium,
regenbak en vijver. Tel. 6660101 vóór 1900 u.
PUPPIES REU 7 wkn oud,
ras: kruising yorkshire terrier
en mini poedel, ingeent en
ontwormd, kleur zwart. Tel.
525-2854 voor meer info.
TWEE MECHELAAR pups,
één teefje en één reu, twee
maanden oud, ingeënt en
ontwormt, prijs fls 500,00
per stuk. Zeer waaks. Tel
5274782.

Schoonmaak
Personeel
SENJORA RESPONSABEL,
pasenshi ku hopi anja di experiensha ta buska trabou live
in di kuida hende grandi
di djaluna- djasabra. Tel. 6970666.
SRA CON permiso buska
trabajo de limpiar casa,
apartamento o oficinas. Puedo planchar. Tel. 695-0909 o
462-9854.
SENJORA KU 18 anja di experiensha pa kuida hende
grandi live in di djaluna-djasabra. Tel. 697-0666.
CURACAOSE DAME (gepensioeneerde) biedt zich aan
om op bejaarden te passen,
voltijd of deeltijd. Het liefst
deeltijd. U kunt me bereiken
via 7378202.
ENGLISH SPEAKING lady
seeking job. Washing, cleaning, cooking and ironing in
the afternoon 1.00-6.00 pm.
Tel. 673-9519.
ENGLISH SPEAKING lady
with permit seeks afternoon
job 5 days a week for washing, cleaning, cooking or baby-sitter. Tel. 668-3903.
A HONEST and hardworking lady is looking a job in the
afternoon Monday, Tuesday
and Thursday. Tel. 687-5524.
SEÑORA DOMINICANA seria
busca trabajo para limpiar casas y oficinas al dia con papeles. Tel. 695-5243.
NICE JAMAICAN lady looking for work Cleaning house,
laundry etc. Good references
and with legal permit. Available on Monday and Friday.
Tel. 675-5840.
UN PART qualified ACCA
candidate is looking for accounting work from Mon- Fri ,
fluent in English , Dutch from
8am-12pm. Tel. 697-0666.

Personeel
Gevraagd
MI TA buska un live in pa 6
dia. Pa kuida un sra di edat
i hasi limpiesa di kas. Mester

por papia papiamentu. Info
Tel. 528-4302.

Meubels
BANKSTEL (3 ZITTER), hard
hout,m uit opa’s tijd, (heeft
kleine mankementen)
fls.
300,-. Twee een-zitter, elk fls.
250,-. Tel. 669-7149.
BRUINE
TV
kast
met
draaiende plateau voor de tv
te draaien(br 87, Hoogte 71)
voor fls. 275,-. Leren driezitsbank (kleur beige) met gebruikersporen aan de rechterkant
voor fls. 450,-. Leren tweezitsbank voor fls. 550,-. Leren
eenzitsbank voor fls. 275,-.
Tel. 767-5100.
LICHTBRUINE WANDMEUBEL te koop fls. 350,- (teak
kleur) Tel. 677-2607 of 5206996.
DONKER BRUINE Rotan
woonkamerset Fls. 475,-.
Twee zits bank met twee
stoelen en kussens en tafel
(glas). info. Tel. 669-9328.
GLAZEN
WERKTAFEL
150x80. Met witte in hoogte
verstelbare Schragen. Kleur
werkblad: zwart. Dessin met
bloemen en vlinders. Fls.
275,-. Tel. 515-5718.
ANTIEKE SPIEGEL, voor
informatie bel naar: Tel. 5167271 / 690-7356.
ANTIEK 2 PERSOONS bed
(100jaar oud), voor meer informatie bel naar: Tel. 5606600.
GROTE SPIEGEL ideaal voor
kapsalon of kleding zaak,
voor meer informatie bel naar:
Tel. 512-1867.

Automobiles

NISSAN SENTRA ‘98. Rijdt
goed!. Tel. 561-9757.
VW POLO uit 2000. 1.4 benzine, 169.000 km. fls. 2950,-.
Tel. 521-2699.
PICKUP ISUZU double cabin
2011 standard Speed, power
window Rim original tiki kore
den hopi bon condishon pa
fls. 26700,- PPTP Pa mas informashon Tel. 517-8663.
TOYOTA
CAMRY
2009
service bonnen aanwezig,
Gekeurd t/m Feb 2016,
41000m 4Cil 2.5. Rijdt super!!
Tel. 523-6044 Fls. 24500,- .
VEN PASSAGERO Mitsubishi L300, 2002, km 500000+,
fls. 7000,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.
VEN PASSAGERO Mitsubishi L300, 2003, km 500000+,
fls. 8500,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.
VEN PASSAGERO Mitsubishi
L300, 2006, km 350000+, fls.
10500,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.
VEN PASSAGERO Mitsubishi
L300, 2007, km 350000+, fls.
12500,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.
VEN PASSAGERO Mitsubishi
L300, 2008, km 300000+, fls.
14500,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.

VEN PASSAGERO Mitsubishi L300, 2011, km 120000+,
fls. 7000,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.
VEN PASSAGERO Mitsubishi
L300, 2012, km 95000+, fls.
25500,-. Info Tel. 677-1688
(pptp) jama entre 9.00 am
-12.00 pm of 1.00 pm-4.00
pm.

Fostering second chances

Wanneer is
uw hond
ontwormd?
www.carfcuracao.com

Auto

Onderdelen
4 TIRE KU macwheel pa pikup size 17 fls. 700,-. Tel. 6970666.
AANHANGWAGEN 150X325
aluminium. Vraagprijs fls.
1600,-. Tel. 511-5362.

Porch
Sale
PORCH SALE op afspraak
telefoon 5175541 Helen.
Broodmachine
volautomatisch 230V-50Hz-800 W fls.
250,-. Natural awakening light
met radio 220 V fls. 150,-.
Ijscream machine 220 V fls.
250,-. Snapscreen wit fls.
75,-.Autopechkoffer fls. 175,-.
Transportrollen 2-pack max.
250 kg fls. 50,-. Bel voor afspraak, alles is nieuw.
PORCH SALE op afspraak
telefoon 5175541 Helen. Staande lamp 2 stuks fls. 100,per stuk. Strandwindscherm
5 stuks UV-bescherming 40+
240X120X120 fls. 60,-. Sfeerlampen grijs 2 stuks fls. 30,per stuk. Diverse electrische
pannen. Bel voor afspraak,
alles is nieuw

Diversen
TA BUSKA pa kumpra un
pomp di pos of molina na un
bon prijs. Tel. 697-0666.
TA BUSKA pa kumpra e tanki
nan balnku pa awa. Tel. 6970666.
DIVERSE KLEDING gratis op
te halen. Voor info bel Tel.
527-3970.

Zoekertjes
De Zoekertjes
worden elke dag
in de Amigoe (ma t/m zat)
en in Amigoe Express
(ma t/m vrij) gepubliceerd.

Gratis zoekertjes
Alle zoekertjes zijn GRATIS
behalve verkoop/verhuur
van onroerend goed met of
zonder foto, voertuigen met
foto, vakman/vrouw
aangeboden.
Betaalde zoekertjes
Verkoop/verhuur van
Onroerend Goed met of
zonder foto: Naf 25
Voertuigen met foto: Naf 15
Vakman/vrouw aangeboden:
Naf 15. Service Naf 15.
Regels
Alle Zoekertjes worden
3 dagen geplaatst.
Tekst is maximaal 30
woorden. Zoekertjes met foto
maximaal 7 cm hoog.
Maximaal 3 zoekertjes per
persoon per dag.
Commerciële activiteiten
worden niet geplaatst in
Zoekertjes
Zoekertjes plaatsen kan via

zoekertjes@amigoe.com
of bij de balie van
Uitgeverij Amigoe N.V.
Voor meer informatie:

Tel. 767-2000

www.kurason.com
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‘s Werelds rijken worden rijker

AMSTERDAM — De Europese beurzen stonden vandaag
op verlies. Op de laatste volledige handelsdag van het jaar
zette vooral de verdere daling
van de olieprijs de graadmeters onder druk.

Tokio
Lager
TOKIO — De aandelenbeurzen in het Verre Oosten
lieten vandaag na een handelsdag met lage volumes
verliezen zien. Beleggers
in Azië wilden geen risico’s
nemen in aanloop naar het
nieuwe beursjaar. Er waren
wat zorgen in de markt over
de politieke onzekerheid in
Griekenland.
De Nikkei-index in Tokio
eindigde op de laatste handelsdag van 2014 met een
min van 1,6 procent op
17.450,77 punten. De beurs
in Tokio opent volgende
week maandag weer de deuren. Over heel 2014 ging de
Japanse beurs met ruim 7
procent omhoog.
De Kospi in Seoul ging 0,6
procent omlaag en de All Ordinaries in Sydney leverde 1
procent in. De Hang Seng in
Hongkong noteerde een min
van 1 procent.

Wall Street
Verlies
NEW YORK — De Amerikaanse effectenbeurzen zijn
vandaag met lichte verliezen
begonnen aan de voorlaatste handelsdag van 2014.
De handelsvolumes blijven
naar verwachting laag met
de jaarwisseling in zicht.
De toonaangevende DowJonesindex stond na een
paar minuten handel 0,1
procent lager op 18.011 punten. De bredere S&P 500
zakte na de nieuwe recordstand van een dag eerder
0,2 procent terug tot 2086
punten. Ook de technologiegraadmeter Nasdaq leverde
0,1 procent in en kwam op
4800 punten. Sterker dan
verwachte data over de ontwikkeling van de huizenprijzen in grote Amerikaanse
steden konden beleggers
niet inspireren. Kort na aanvang van de handel krijgen
zij nog een cijfer over het
consumentenvertrouwen te
verwerken.

Boskalis bergt
Griekse veerboot
PAPENDRECHT — De
Nederlandse berger Boskalis is ingehuurd voor
het bergen van de Griekse veerboot Norman Atlantic. Dat bevestigde het
bedrijf gisteren na berichtgeving van de NOS.
Foto: Shutterstock

Aan het einde van de ochtend
stond de Amsterdamse AEXindex 0,6 procent in de min
op 424,34 punten. De MidKap
zakte 0,2 procent tot 633,13
punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden 0,6 tot 0,7 procent in.
“De dalende olieprijs overheerst”, stelde Erik Nugteren,
partner bij Ambassador Investments. “Die ging gisteren
toch weer stevig onderuit, terwijl de verwachting was dat
de bodem min of meer was
bereikt. Op een dag met lage
omzetten trekt een zwaargewicht als Shell dan de AEX
onderuit.”
Shell stond onderaan de
hoofdindex van het Damrak
met een min van 1,7 procent.
De aan de oliesector gerelateerde bedrijven Fugro en
SBM Offshore leverden daarnaast ruim 1 procent in. In
Parijs verloor olieconcern Total ook 1,7 procent, branchegenoot BP zakte in Londen
1,4 procent.
Nieuwkomer Altice was opnieuw de uitblinker in de
AEX. De Franse kabelexploitant schreef 1 procent aan
beurswaarde bij en is dit jaar
de sterkste stijger van de 25
fondsen die momenteel de
hoofdindex vormen.
De olieprijs ging verder onderuit, na de stevige daling
van gisteravond. De prijs van
een vat Brentolie zakte met
0,9 procent naar 57,34 dollar.
Amerikaanse olie werd 0,7
procent goedkoper en kostte
53,25 dollar per vat. De euro
werd vanochtend voor 2,19
gulden verhandeld, evenveel
als bij het slot van de Europese beurzen op gisteren. De
beurzen in Amsterdam, Parijs
en Londen zijn woensdag een
halve dag open. In Frankfurt
werden de boeken van 2014
vandaag al gesloten.

Bill Gates is nog altijd de rijkste man op aarde met een vermogen van 87,6 miljard dollar.
AMSTERDAM — De rijken der aarde zijn ook dit jaar
weer rijker geworden. Dat blijkt uit de miljardairslijst
die persbureau Bloomberg dagelijks bijhoudt. De top400 van de lijst voegde in 2014 circa 92 miljard dollar
toe aan hun vermogen.
Bill Gates, medeoprichter
van Microsoft, is nog altijd
de rijkste man op aarde.
Bloomberg schat het vermogen van de Amerikaan op
87,6 miljard dollar, een toename van 9,1 miljard dollar
in vergelijking met een jaar
eerder. Op plaats twee staat
superbelegger Warren Buffett (74,5 miljard dollar) die
op de lijst de Mexicaanse telecommiljardair Carlos Slim

(73,1 miljard dollar) passeerde als de op een na meest
vermogende van de planeet.
Opvallende stijger op de lijst
is de Chinees Jack Ma, oprichter van internetgigant
Alibaba. Mede door de recente beursgang van zijn bedrijf
groeide het geschatte vermogen van de Chinees met 25
miljard tot 28,7 miljard dollar, waarmee hij de nummer
22 is op de lijst. Ma wedijvert

nu met Li Ka-shing (de nummer 17 in de index) om de titel rijkste man van Azië. Het
vermogen van Li, topman
van het moederbedrijf van
onder meer Kruidvat, wordt
geschat op circa 30 miljard
dollar.
Ingvar Kamprad, de oprichter van Ikea, zag zijn vermogen met 15 procent afnemen
tot 45 miljard dollar. Daarmee is hij nog altijd de op
zeven na rijkste persoon op
aarde. Meest vermogende
Nederlander in de lijst is
Charlene de Carvalho-Heineken met een geschat vermogen van 9,7 miljard dollar.

Argentijnse
economie gaat achteruit
BUENOS AIRES — De Argentijnse economie is in
het derde kwartaal van dit jaar gekrompen. De
op een na grootste economie van Zuid-Amerika
wordt geremd door haar aanhoudende conflict met
schuldeisers en de trage groei in buurland Brazilië.
De economie van Argentinië was vorig kwartaal
0,8 procent kleiner dan
een jaar eerder en toonde
daarmee de eerste achteruitgang sinds de eerste
drie maanden van 2012.
De krimp komt mede
doordat de overheid de
import beperkte, in een
poging de internationale
reserves van het land te
beschermen.
Hierdoor
stokt de bevoorrading aan
fabrikanten.
De importrestricties werden ingevoerd nadat Ar-

gentinië eind juli niet aan
zijn verplichtingen ten
opzichte van houders van
oude staatsobligaties had
voldaan.
Het land kwam daarmee
voor de tweede keer deze
eeuw als wanbetaler te
boek te staan, waardoor
het moeilijker is geworden voor de Argentijnse
overheid om geld te lenen op de internationale
markten.
Argentinië heeft ook last
van de economische problemen in Brazilië, zijn

belangrijkste
handelspartner. De grootste economie van Zuid-Amerika
raakte eerder dit jaar
kortstondig in een recessie verzeild en groeit dit
jaar naar verwachting
slechts met 0,2 procent.
Dat zou de traagste groei
zijn van de afgelopen vijf
jaar.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat
Argentinië eerder dit jaar
op de vingers tikte vanwege de onbetrouwbaarheid van de economische
statistieken van het land,
verwacht dat de Argentijnse economie dit jaar
met 1,7 procent krimpt.
Voor 2015 wordt een min
van 1,5 procent voorspeld.

2014 was jaar
van fraude en schikkingen
AMSTERDAM — Het beursjaar 2014 werd mede gedomineerd door fraudeschandalen en schikkingen.
Onder meer SBM Offshore en Imtech moesten bloeden vanwege problemen uit het verleden. Een groot
aantal banken trof andermaal een schikking, ditmaal
vanwege gesjoemel met valutakoersen.
Dienstverlener aan de olieen gasindustrie SBM Offshore was vaker negatief in
het nieuws dan het bedrijf
lief is. Het concern wordt
verdacht van omkoping in
Angola, Brazilië en Equatoriaal Guinea in de periode 2007 tot en met 2011.
Hoewel eerder dit jaar een
schikking van 240 miljoen
dollar werd getroffen met
het OM in Nederland, lijkt
de zaak nog niet beklonken.
Onder meer de toezichthouder in Brazilië gaf aan dat
een schikking in het ZuidAmerikaanse land veel hoger zal uitvallen.
Ook Imtech kende andermaal een bewogen jaar, nog
altijd als gevolg van een
groot boekhoudschandaal

waardoor vrijwel de gehele
beurswaarde is verdampt.
De technisch dienstverlener
wist met een enorme aandelenuitgifte (600 miljoen
euro) en de verkoop van de
ICT-divisie (255 miljoen euro) zijn schuldenlast behoorlijk terug te dringen. Het
verleden blijft de voormalige
beurslieveling voorlopig echter achtervolgen.
Ordina werd geconfronteerd
met onregelmatigheden bij
aanbestedingen en opdrachten van de overheid, zo werd
dit jaar bekend. De automatiseerder wordt beticht van
structurele fraude bij het
binnenhalen van overheidsopdrachten in de periode
2005-2010. Begin volgend
jaar presenteert het bedrijf

de uitkomsten van eigen
onderzoek naar de mogelijke malversaties.
Verfproducent AkzoNobel
ontdekte een fraude ter
waarde van tientallen miljoenen euro’s bij een dochteronderneming in Chicago. Vooralsnog zijn er geen
aanwijzingen dat eigen
werknemers bij de fraude
betrokken waren.
Banken lagen al onder een
vergrootglas door de fraude
met de Libor-rente. Daar
kwam dit jaar de manipulatie van valutakoersen overheen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times
hebben banken wat betreft
schikkingen in juridische
procedures het duurste jaar
ooit achter de rug. In totaal
betaalden zij 46 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen, een bedrag dat
overeenkomt met de omvang van de economie van
bijvoorbeeld Kroatië.

Daarmee is zij de nummer
125 op de lijst.
Voor veel rijke Russen betekende 2014 een jaar van
verval. De westerse sancties
laten hun sporen na op de
koersen in Moskou en daarmee op het fortuin van veel
Russen. Viktor Vekselberg,
topman van houdstermaatschappij Renova Group, is
nu de rijkste Rus met een
geschat vermogen van 14
miljard dollar. Hij passeerde
Alisher Usmanov van technologiebedrijf MegaFon, die
zijn vermogen met circa een
derde zag verdampen tot
13,8 miljard dollar.

Russische
economie krimpt
MOSKOU — De Russische
economie is in november
met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van een
jaar eerder. Dat meldde
het Russische ministerie
van Economische Zaken
gisteren.
De achteruitgang van vorige
maand is de eerste sinds
2009. De Russische economie wordt hard geraakt door
de westerse sancties tegen
het land en de forse daling
van de olieprijs. Daardoor
nemen de exportopbrengsten van Rusland stevig af,
terwijl veel kapitaal het
land is uitgestroomd en Russische banken en bedrijven
zo goed als afgesneden zijn
van de internationale financiële markten.
In de eerste elf maanden van
dit jaar zwakte de groei van
de Russische economie al af
tot 0,6 procent. Over het algemeen wordt verwacht dat
Rusland de komende tijd
een flinke recessie zal doormaken.
De centrale bank van Rusland gaf onlangs aan dat de
Russische economie volgend
jaar waarschijnlijk met 4,5
procent krimpt, als olie ongeveer 60 dollar per vat blijft
kosten. De maatgevende
prijs van Brentolie is afgelopen halfjaar gehalveerd en
schommelt de laatste weken
rond 60 dollar.
De economische zorgen en
de dalende olieprijs zorgden eerder deze maand voor
paniek op de valutamarkten en een vrije val van de
roebel. Die heeft sindsdien
weer wat terrein gewonnen,
mede door ingrepen van de
overheid. Gisteren verloor
de Russische munt echter
weer ruim 6 procent van zijn
waarde ten opzichte van de
dollar.

Volgens een woordvoerder
is Boskalis niet betrokken
geweest bij de evacuatie van
passagiers. Wel helpt het bedrijf met het bestrijden van
het vuur. Circa vijftien werknemers van het Nederlandse
bedrijf zijn ingevlogen om de
Italiaanse autoriteiten bij te
staan.
Ondertussen zijn alle pas-

sagiers van de brandende
veerboot gehaald. In totaal
zijn volgens premier Matteo
Renzi van Italië 407 mensen
van boord gehaald en zijn er
alleen nog bemanningsleden
op het rokende schip.
Boskalis is al sinds zondag
betrokken bij de reddingsactie. Het bedrijf is volgens
de verzekeraars van de Norman Atlantic ingehuurd om
te helpen bij het bestrijden
van het vuur en het in veiligheid brengen van de veerboot. De coördinatie van de
reddingsactie ligt volgens
het bedrijf bij de Italiaanse
marine.

Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
DINSDAG 30 DECEMBER 2014 EN TOT NADER ORDER:
VALUTA

US DOLLAR
JAPANSE YEN

BANKPAPIER

WISSELS,
CHEQUES,
ENZ.

VERKOOP
AAN PUBLIEK

1.77
148.43

1.78
149.29

1.82
151.59

ENG. PND STERLING
2.70
. FRANCS
179.84
(per CHF. 100)
CAN. DOLLAR
1.51
EURO
214.62
(per EUR. 100)
AR. FLORIN
98.00
(per AWG.100)

2.75
180.56

2.84
183.18

1.53
216.58

1.57
220.94

(per JPY.10.000)

100.00 1=101.20*
2=101.00*

Ingevolge artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint
Maarten stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor
het deviezenverkeer:
Beleningsrente:
1.00%
Reserve requirement:
18.000%
Reserveperiode:
16 Dec 2014 – 15 Jan 2015
Certificates of Deposit:
0.20%
CD Period:
17 Mar 2014 – 15 Sep 2014
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is
de wettelijke rente als volgt:
1 januari - 30 juni 2014
3.00%
1 juli - 31 december 2014
3.00%
* voor bankpapier

** voor overboekingen en bankcheques

PREV.
30-Dec
DOW JONES
18038.23 17970.95 AEX
S&P 500 INDEX
2090.57 2082.70 ARCELORMITTAL
NASDAQ
4806.91 4786.70 AEGON NV
AMAZON.COM INC
312.04
309.92 AHOLD NV
APPLE INC
113.91
113.17 AKZO NOBEL
BAIDU INC-SP ADR
230.21
228.92 ASML HOLDING NV
BERKSHIRE HATH-B
152.05
151.31 CORIO NV
CITIGROUP INC
54.73
54.54 DSM (KONIN)
COCA-COLA CO
42.86
42.79 HAL TRUST
WALT DISNEY CO
95.50
94.78 HEINEKEN NV
3D SYSTEMS CORP
32.20
32.33 ING GROEP NV
EBAY INC
57.03
57.13 KPN (KONIN) NV
FACEBOOK INC-A
80.02
79.70 KONINKLIJKE PHIL
GENERAL ELECTRIC
25.70
25.47 REED ELSEVIER
GOOGLE INC-A
537.31
534.14 ROYAL DUTCH SH-A
HEWLETT-PACKARD
40.71
40.64 TOMTOM
HOME DEPOT INC
104.53
104.20 TOTAL SA
INTEL CORP
37.18
37.04 UNILEVER NV-CVA
JOHNSON&JOHNSON
105.33
105.30 W.P. STEWART HOL
LINKEDIN CORP-A
233.34
231.00 SCOTIABANK FUNDS
MICROSOFT CORP
47.45
47.27 MONEY MARKET
PROCTER & GAMBLE
92.64
92.23 US DOLLAR BOND
ROYAL DUTCH-ADR
68.31
67.28 GLOBAL GROWTH
STARBUCKS CORP
82.38
82.40 US GROWTH
TWITTER INC
36.42
35.72 CANADIAN GROWTH
WAL-MART STORES
86.64
86.73 FUNDS
WHOLE FOODS MKT
49.71
50.50 BGF CONT EUR FLEX
ETFs
PREV.
30-Dec BGF EMKT BOND
ALERIAN MLP - AMLP
17.63
17.59 BGF FIX INC GBL OP
ISH GBL HY BD - GHYG
51.06
50.00 BGF GBL ALLOCATION
ISH IBOXX HY BD - HYG
90.02
89.67 BGF USD CORE BOND
ISH SELECT DIV - DVY
81.41
80.92 TEMPLETON GBL BND
ISH MSCI EMKT - EEM
39.18
39.20 TEMPLETON ASIAN SM
ISH MSCI PAC - EPP
44.58
44.35 CURRENCIES
ISH RUSSELL - IWV
124.13
123.63 YEN/USD
ISH S&P 500 - SPY
113.54
113.02 EUR/USD
ISH EUROPE - IEV
43.26
42.96 CAN/USD
POWERSH-QQQ
105.02
104.52 GBP/USD
POWERSHARES DB C
18.61
18.68 COMMODITIES
SPDR S&P INT DIV-DWX
42.53
42.34 OIL WTI
SPDR S&P MID 400
267.81
267.17 GOLD
SPDR S&P 600 SMA
105.91
105.98 SILVER
VANGUARD REIT - VNQ
82.45
82.61 WHEAT
WSDOMTR JAP H EQ-DXJ
50.43
49.24 GBP/USD

PREV.
426.89
9.21
6.26
14.75
57.00
89.88
40.26
50.98
127.54
59.49
10.92
2.64
24.37
19.68
28.15
5.44
43.75
32.80
326.11
PREV.
13.0642
2.6372
2.4283
12.1135
3.0261
PREV.
21.57
15.38
13.26
50.18
17.00
23.94
40.66
PREV.
120.620
1.217
1.164
1.552
PREV.
53.61
1183.29
15.81
585.50
1.552

30-Dec
422.29
9.12
6.20
14.60
57.08
89.14
40.13
50.25
124.99
58.44
10.82
2.62
24.02
19.70
27.64
5.43
42.92
32.41
327.43
29-Dec
13.0642
2.6455
2.4280
12.1486
3.0297
29-Dec
21.50
15.38
13.26
50.44
16.97
23.96
40.68
30-Dec
119.110
1.217
1.162
1.556
30-Dec
53.58
1205.53
16.38
614.50
1.556
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Ook CAS
handhaaft straf Barcelona

Kraft
wint opening Vierschansentoernooi

OBERSTDORF — Stefan Kraft heeft zich gisteren op
de grote schans van Oberstdorf de sterkste getoond in
de openingswedstrijd van de Vierschansentournee. De
Oostenrijkse skispringer landde bij zijn eerste poging
na 136,5 meter. Bij zijn tweede sprong kwam hij iets
minder ver: 129 meter. Het betekende niettemin zijn
eerste wereldbekerzege.
Krafts puntentotaal van
291,9 was meer dan genoeg
om zijn landgenoot Michael
Hayböck, die de ski’s na 137,5
respectievelijk 132,5 meter
aan de grond zette maar minder waardering kreeg (285,0),
voor te blijven. De Sloveen
Peter Prevc (283,9) eindigde
als derde vóór Kamil Stoch,
de tweevoudig olympisch
kampioen van Sotsji. De Pool

onderging een enkeloperatie maar is hard op weg zijn
topvorm van begin dit jaar te
hervinden. Prevc was zaterdag de beste in de kwalificatie. De organisatie zag zich
een dag later genoodzaakt de
wedstrijd te staken wegens de
gevaarlijk harde wind. Bij de
herkansing was de aanhoudende sneeuwval hinderlijk
maar geen spelbreker.

Toch maakten de omstandigheden slachtoffers. De Zwitser
Simon Ammann, de winnaar
van vorig jaar, kwam nu in
het klassement niet voor door
een val in de eerste manche.
Hij sloeg na een vlucht van
133 meter over de kop en gaf
op. Thomas Diethart, die de titel in de Vierschansentournee
verdedigt, stelde vooral teleur.
De Oostenrijker werd slechts
27e. Het befaamde evenement wordt op nieuwjaarsdag
traditiegetrouw voortgezet
in Garmisch-Partenkichen.
Daarna verhuist het wintersportcircus naar Oostenrijk:
Innbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari).

Geen tegenstand
voor Platini
NYON — Michel Platini
hoeft geen campagne te
voeren om aan te mogen
blijven als voorzitter van
de Europese voetbalbond
UEFA.
Er heeft zich voor 24 december geen tegenkandidaat gemeld, maakte de bond gisteren bekend. Dat was de deadline die de UEFA had gesteld.
Platini kan zich daardoor
zonder zorgen opmaken voor
zijn derde termijn. Ook vier
jaar geleden bij zijn vorige
herverkiezing had de voormalig topvoetballer geen concurrentie. De derde termijn
van de Fransman wordt op
24 maart tijdens een congres
van de UEFA in Wenen bekrachtigd.

Foto: AFP/Josep Lago

De Oostenrijker Stefan Kraft weet direct bij de landing dat hij een supersprong heeft gemaakt.

De FIFA ontdekte dat Barcelona de regels had overtreden bij internationale transfers van spelers onder de
achttien jaar. Bij tien jeugdspelers was de club in de periode tussen 2009 en 2013
in de fout gegaan. Behalve
een transferverbod van twee
periodes in januari en de zomer van 2015 legde de bond
de Spaanse grootmacht een
boete op van 450.000 Zwitserse franken (375.000 euro).
De club ging meteen in beroep bij de FIFA tegen de
straf, maar verloor de zaak.
Daarna stapte Barcelona
naar het CAS. Ook daar ving
de club bot, maar nog altijd
wil de veelvoudig Spaanse
kampioen zich niet neerleggen bij de sanctie. In een
vandaag uitgebrachte verklaring zegt de club niet uit
te sluiten dat het naar de
Zwitserse rechtbank stapt.
“We beschouwen de straf
als onevenredig zwaar. Deze
club is altijd een voorbeeld
geweest in het opleiden en
begeleiden van jonge spelers. FC Barcelona heeft de
droom van honderden jonge
voetballers doen uitkomen.
De club heeft wellicht een
fout gemaakt, maar het gaat

Luis Suárez, hier in actie tegen Córdoba, is voorlopig de laatste speler die Barcelona heeft
kunnen aantrekken.
puur om een administratieve fout die in de hand is
gewerkt door tegenstrijdige
regelgeving door de FIFA

en de Spaanse wet.” Door de
beroepsprocedure werden de
sancties in april opgeschort.
Hierdoor kon de club van

sterspeler Lionel Messi de
selectie deze zomer alsnog
versterken met onder anderen aanvaller Luis Suárez.

Belgische wielerbond laat Boogerd wachten
BRUSSEL — Terwijl hij vrijdag wordt voorgesteld
als ploegleider van Team Roompot, wacht Michael
Boogerd nog op een licentie om zijn nieuwe beroep
te kunnen uitoefenen. De instantie die daarover gaat,
de Belgische wielerbond BWB, heeft zijn aanvraag in
behandeling genomen.

dat werd om onbekende redenen uitgesteld”, meldde
zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke
gisteren.
“Om eerlijk te zijn, ik heb
zo’n gang van zaken nog
nooit meegemaakt.”
In november was er nog
sprake van dat de internationale wielrenunie UCI
zich over de zaak zou buigen, maar de aanklager van
de Belgische wielerbond,
Jaak Fransen, bevestigde
tegenover de NOS dat het
dossier nog steeds in Brussel ligt. “Die afspraak op

4 december kon niet doorgaan. We wachten nog op
informatie van derden”, liet
Fransen weten. Boogerd riskeert nog steeds een schorsing, maar vindt het merkwaardig dat de autoriteiten
pas in actie kwamen toen
bekend werd dat hij ploegleider gaat worden. “Ik heb
er zelf alles aan gedaan om
mijn straf te krijgen. Maar
als zij pas in actie schieten
op het moment dat ik ploegleider wil worden, nou...
Voor een burgerrechter
houdt dit niet lang stand.”

Maar de bond is ook nog
niet klaar met het dopingdossier van de oud-renner,
die in maart 2013 toegaf in
zijn loopbaan verboden middelen te hebben gebruikt.
“Ik word van het kastje
naar de muur gestuurd. En
dat al anderhalf jaar lang.
Als ze me nu nog schorsen,

stap ik naar de rechter”, zei
Boogerd gisteren tegen de
NOS. Boogerd valt als inwoner van België onder de
BWB, die het dossier al in
de zomer van 2013 kreeg
overhandigd van de Nederlandse
Dopingautoriteit.
“We zouden begin december
een gesprek hebben, maar

West Bromwich
Albion ontslaat
trainer Irvine

Basso wil superknecht
zijn van Contador

WEST BROMWICH — In
de Premier League is opnieuw een trainer ontslagen. Enkele dagen na het
gedwongen vertrek van
Neil Warnock bij Crystal
Palace, heeft Alan Irvine
het veld moeten ruimen
bij West Bromwich Albion. De club maakte het
nieuws gisteravond laat
bekend op zijn website.
West Bromwich verloor zeven
van de laatste negen wedstrijden en is gezakt naar de
zestiende plaats, waarmee de
club uit de Midlands in degradatiegevaar is gekomen. Irvine is al de derde trainer binnen een jaar die West Bromwich ontslaat. Steve Clarke
en Pepe Mel waren ook maar
kort in dienst. De 2-0-nederlaag van zondag tegen Stoke
City bezegelde het lot van
Irvine. “Alan heeft indruk gemaakt op iedereen met zijn
manier van werken, inzet en
ijver, maar ook hij weet dat de
resultaten eenvoudigweg niet
goed genoeg zijn geweest. Vervelende besluiten zijn soms
nodig om het grote doel te
dienen en dat is dat de club
in de Premier League wil blijven”, lichtte technisch directeur Terry Burton het ontslag
van coach Irvine toe. De club
zal komend weekeinde al een
vervanger aanstellen. Tot die
tijd fungeert assistent-trainer
Rob Kelly als hoofdverantwoordelijke. Hij zit donderdag
(nieuwjaarsdag) op de bank
als West Bromwich tegen
West Ham United speelt.

ROME — Ivan Basso ziet
voor zichzelf een rol weggelegd als superknecht
van Alberto Contador.
Dat zegt de inmiddels
37-jarige wielrenner bij
cyclingnews.com. Basso
heeft een contract voor
twee jaar ondertekend bij
Tinkoff-Saxo en wil zijn
Spaanse kopman bijstaan
in diens jacht op succes
in de Ronde van Italië en
de Tour de France.
Basso keerde na zeven jaar
Liquigas, en later Cannondale-Liquigas, terug onder
de vleugels van Bjarne Riis,
voor wie hij eerder tussen
2004 en 2006 reed.
“Ik heb mijn hart laten
spreken. Ik had meer opties,
maar dit is de allerbeste
keuze.”
Basso kende twee slechte jaren maar voelt zich nog niet
versleten. “Ik had dit jaar
een goede voorbereiding
maar het kwam er niet uit.
Het heeft niets met leeftijd
te maken maar als je niet
meer presteert zoals in het
verleden moet je je doelen
aanpassen.” Toch verandert
er niet heel veel volgens de
Italiaan: “Als je Alberto wilt
helpen moet je er staan op
het moment dat er niet veel
renners voorin meer over
zijn. Dat verandert niet. Alleen wil ik nu een superhelper zijn en een leider voor de
jongere renners in de ploeg.
We willen de beste van de
wereld zijn.”
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LAUSANNE — De Spaanse topclub FC Barcelona
mag de komende twee
transferperiodes (tot januari 2016) geen spelers
aantrekken. Dat heeft het
internationaal sporttribunaal CAS in het Zwitserse Lausanne vandaag
beslist. Het arbitragehof
bevestigde daarmee de
sanctie die begin april al
was opgelegd aan de Catalaanse club door de wereldvoetbalbond FIFA.

De immer lachende Ivan Basso wil in dienst
van Alberto Contador gaan fietsen.
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“Ze hebben natuurlijk ook
wat met zijn salaris gedaan”,
aldus een trotse vader Morty
Meulens die we belden omdat we ‘Bam Bam’ zelf maar
niet te pakken kregen. “San
Francisco is altijd heel goed
voor Hensley geweest”, vertelt Morty.” Bovendien boden
ze hem een mooi nieuw contract aan, toen was de beslissing niet moeilijk meer.
Maarrre, blijf Hensley wel
bellen hoor! Net zo lang tot
je hem te pakken krijgt”,
aldus het feestvarken dat
gisteren zijn 51-jarige huwelijksdag vierde.
Een minuutje later belde
Morty terug. “Je moet nú
Hensley bellen!” Een betere
‘perschef ’ is ondenkbaar
natuurlijk, want toen we
belden nam Meulens direct
op. “Ja, ik heb mijn contract
verlengd. Ze wilden de staf
graag bij elkaar houden omdat het allemaal goed klikt
onderling en we succes hebben.”
Over komend seizoen is
het nog lastig uitweiden
voor Meulens. “We hebben
de World Series gewonnen
omdat we een hecht team
waren, zonder echte ster-
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WILLEMSTAD — Hensley
Meulens heeft zijn contract bij San Francisco
Giants met twee jaar verlengd. De ex-bondscoach
is al vijf jaar als slagcoach
in dienst van de sterkste
honkbalploeg ter wereld.

Hensley Meulens
spelers. Toch hebben we
een paar jongens verloren,
zoals Pablo Sandoval en
Michael Morse. Maar goed,
daar komen weer anderen
voor terug en dan gaan we
daar weer keihard mee aan

de slag. Succes krijg je door
hard te werken, een beetje
geluk en natuurlijk talent.
Dat hebben we afgelopen
seizoen wel bewezen.”
Meulens staat ook op de
nominatie om het Konink-

Heat verliest anno
2014 zelfs van Magic

WILLEMSTAD — Bij het ingaan van de laatste ronde
van het HBN Law schaaktoernooi stonden ze gelijk,
Wim Blijstra en Ursus van Bemmelen, met vijf punten uit zes gespeelde partijen. Blijstra was als eerste
klaar en scoorde tegen Hans van der Zande het volle
punt. Van Bemmelen stuitte op de onberekenbare Da
Silva en moest genoegen nemen met remise. Daarmee
was het pleit beslecht.
Het ging toen dus nog om de
strijd om de tweede plaats
met Fabio Mensing als voornaamste concurrent met een
half punt achterstand op de
koplopers. Mensing trof het
niet met Alex Roose, een getergde tegenstander na de
zeperd tegen Blijstra. Roose
bewees weer eens het paard

tegen loper-eindspel als geen
ander te beheersen en gaf
Mensing nog even de gelegenheid om op te geven voordat hij mat zou worden gezet.
Door dit resultaat werd Mensing op de valreep bijgehaald
door de kop van het peloton
maar mocht op weerstandspunten toch nog de derde

prijs uit handen nemen van
Rob Blaauw, vertegenwoordiger van HBN Law. De Rookieprijs ging naar Jaime Cardoze die de grootste sprong had
gemaakt in het klassement.
Dat topschakers veerkracht
tonen bewees Mensing die na
de prijsuitreiking het Torentoernooi op zijn naam zette.
Dit jaarlijkse snelschaakevenement dateert al van de
jaren zeventig. Op dinsdag
6 januari hervat Schaakvereniging Nacho Moron haar
activiteiten met het MLStoernooi. Deelname is gratis,
voor meer info: A. Roose op
telefoonnummer 560-5878.

KRALENDIJK — Emanuel
Lont is ongeslagen jeugdschaakkampioen geworden van het U-18 schaaktoernooi georganiseerd
door de Bonaire Jeugd
Schaakclub (BSJC). Op
de tweede plaats eindigde
Rouel Domacassé. De derde plaats werd gedeeld
door Michael Santaris en
Hao Ru Wu.
Afgelopen zondag vond de
prijsuitreiking plaats, nadat
eerst de laatste beslissende
partijen werden gespeeld tussen Emanuel Lont en Rouel
Domacassé. De eerste partij
werd gewonnen door Lont.
In de tweede partij eindigde
in een remise. In de U-12
categorie eindigde Mark Anthony Nicolaas op de eerste
plaats, gevolgd door Ralph
Salimin en Abiël Nicolaas op

Pérez verkast
naar Valencia

Foto: AFP

VALENCIA — De
Argentijnse voetballer Enzo Pérez stapt
van Benfica over
naar Valencia.

Carmelo Anthony in actie, vlak voordat hij met knieproblemen moest uitvallen.
was het de 28e nederlaag in
33 partijen. Wesley Matthews was bij de Trail Blazers
van grote waarde. De guard
voegde zes driepunters aan
zijn totaal toe en heeft er dit
seizoen nu al 106 gemaakt.
Daarmee staat hij bovenaan
in de NBA. Matthews kwam
gisteravond tot 28 punten,
waarmee hij Portland naar
de achtste overwinning in de
laatste negen wedstrijden
leidde.

Alex Roose (l) met de handen in het haar, maar hij zal de partij tegen Fabio Mensing toch
naar zich toe trekken.

Lont Bonairiaans schaakkampioen U-18

ORLANDO — Miami Heat
leed gisteren in de NBA
een nipte nederlaag tegen Orlando Magic. Het
verschil was precies één
punt: 101-102. De topploeg uit het Amerikaanse basketbal is nog altijd
zoekende naar de echte
topvorm, want het was
al de achttiende verliesbeurt voor Heat, dat de
bescheiden achtste positie inneemt in de Eastern
Conference.
Chris Bosh keerde terug bij
de formatie uit Miami na een
blessure en met twintig punten leverde hij een aardige
bijdrage aan de score van
Heat. Dwyane Wade maakte
25 punten; hij mikte echter
in de slotseconden een bal
op de ring van de basket.
Die misser kostte Heat twee
punten en daarmee de zege.
Topschutter bij Orlando was
Nikola Vucevic met 26 punten.
De Milwaukee Bucks wonnen na verlenging ruim van
de Charlotte Hornets: 10494. De Chicago Bulls wonnen nipt van de Indiana
Pacers 92-90 en de Brooklyn
Nets wonnen in Californië
van de Sacramento Kings
99-107. In de topper tussen
nummer drie van de Eastern
Conference, de Washington
Wizards, en de nummer vier
van de Western Conference,
de Houston Rockets, was
het spannend tot de buzzer.
James Harden zorgde met
een driepunter voor de winst
van de Wizards, een hard gelag voor de Rockets: 104-103.
De Los Angeles Clippers tenslotte wonnen van Utah Jazz
met 101-97.
De New York Knicks verloren maandag al voor de
achtste keer op rij. Nu was
het sterk presterende Portland Trail Blazers te sterk
voor de basketballers uit
New York: 101-79. Voor de
Knicks, waar slechts negen
spelers beschikbaar waren,

rijksteam weer te gaan managen tijdens de Premier
12, een toernooi dat volgend
jaar voor het eerst gespeeld
gaat worden en waarvoor de
twaalf beste honkballanden
een uitnodiging krijgen. Nederland staat vijfde op de
wereldranglijst en is daarmee zeker van deelname
aan het lucratieve mondiale toernooi. De Premier 12
heeft van de World Baseball Softball Confederation
(WBSC) de status van een
wereldkampioenschap gekregen. Daarmee neemt de
winnaar van het toernooi
volgend jaar november de
wereldtitel over van de Dominicaanse Republiek. Dat
land won de titel tijdens de
laatste World Baseball Classic. De toekenning van de
status van een wereldkampioenschap is de volgende
stap van de WBSC om met
een tegenhanger te komen
voor de World Baseball Classic, die wel wordt gesanctioneerd door de WBSC, maar
wordt georganiseerd door
Major League Baseball.
“De KNBSB wil graag dat
ik dan weer de manager
word, zoals tijdens de laatste World Baseball Classic”,
vertelt Meulens. “Ik zou dat
best willen, maar dan moet
ik wel toestemming krijgen
van de club en de Major
League. Dat moeten we dus
nog afwachten, maar het
lijkt me mooi om er weer bij
te zijn.”

Blijstra wint
HBN Law schaaktoernooi
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Meulens
twee jaar langer bij Giants

15

De Knicks kregen in de eerste helft nog een tik te verwerken. Sterspeler Carmelo
Anthony kreeg last van de
knieblessure die hem al
enige tijden parten speelt en
liet zich wisselen. Hij kwam
in het restant van de partij
niet meer van de bank af.
Hij overweegt nu voorlopig
rust te nemen, ook omdat de
Knicks vrijwel kansloos zijn
voor een plek in de play-offs.
(ANP)

De Spanjaarden betalen 25 miljoen euro
voor de 28-jarige middenvelder, die vandaag
medisch gekeurd werd.
Valencia
hoopt
de
transfer vrijdag af te
ronden. Pérez kwam in
de zomer van 2011 voor
5,5 miljoen euro over
van Estudiantes de La
Plata in Argentinië. In
Lissabon kwam hij tot
64 wedstrijden en acht
goals voor Benfica. Pérez is vijftienvoudig international en speelde
onder andere in de
halve finale en finale
van het afgelopen WK.
Argentinië verloor de
eindstrijd met 1-0 van
Duitsland. (ANP)

Emanuel Lont, op de foto 3de van links, is ongeslagen schaakkampioen U-18
de derde plaats. Bij de jeugd
onder tien jaar (U-10) werd

Ralph Salimin winnaar, gevolgd door Abiël Nicolaas en

Frederic Simonis op de derde
plaats.
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Man wil geld
terug voor 50 Interview-kaarten

Best kocht vijftig tickets
voor de première van de
comedy in het Esquire Theatre in Clifton, een van de
ruim 300 Amerikaanse bioscopen waar de film over een
moordaanslag op de NoordKoreaanse leider Kim Jongun op eerste kerstdag werd
vertoond. De man betaalde
er 650 dollar voor. Hij was
plan de kaartjes op internet
met winst te verkopen.
Helaas voor Best maakte
Sony niet veel later bekend
dat The Interview ook via
streamingdiensten als YouTube kon worden bekeken.
Dat was ook nog eens de
helft goedkoper dan wat hij
per kaartje had neergeteld
en dus kwam hij er niet van

af. Vervolgens probeerde
Best zijn geld terug te krijgen bij de bioscoop, maar
die geeft nooit geld terug bij
‘speciale acties’.
De man vindt dat oneerlijk,
omdat hij naar eigen zeggen
niet wist dat het een speciale actie was. Bioscoopbaas
Gary Goldman heeft absoluut geen medelijden met
de man. Hij ziet Best niet
meer als een klant, maar als
een zakenman die een poging doet om een verlies op
de bios te verhalen, nog los
van het feit dat het duurder
doorverkopen van tickets illegaal is.
Om te bewijzen dat het
Goldman niet om het geld
gaat, heeft hij voorgesteld
om die 650 dollar over te
maken naar het goede doel.
Maar Best kan zich dat niet
permitteren en wil gewoon
zijn centen terug, weet
WCPO. Hij zou wel bereid
zijn om 100 dollar te doneren.

Hond vindt
diamant van 33.000 gulden

Qushannick ‘Qshansz’ Thodé, zoon van MFK-Statenlid Amerigo Thodé, zal deelnemen aan
de musical ‘Mamma Mia’ in Duitsland. Thodé kwam door een auditie en wist een contract te
krijgen bij het Duitse entertainmentbedrijf Stage Entertainment. Dit was overigens het tweede contract dat Thodé bij Stage Entertainment kreeg. De musical ‘Mamma Mia’ is gebaseerd
op de successen van de Zweedse muziekgroep Abba. De repetities voor ‘Mamma Mia’ gaan
in januari volgend jaar van start, waarna in maart de officiële première in het Metronom
Theater in Oberhausen zal plaatsvinden. Thodé heeft een studie Economie aan de Erasmus
Universiteit achter de rug. Na een jaar studie bij een theateropleiding ondertekende hij zijn
eerste contract bij Stage Entertainment als lid van de cast van ‘Sister Act’.

Foto: Shutterstock

Een 47-jarige Spaanse
dacht onlangs makkelijk
geld te kunnen verdienen.
Ze probeerde een bankoverval te plegen met een
speelgoedpistool, maar het
was niet haar geluksdag.

Een Brits stel is omgerekend bijna 33.000 gulden
rijker omdat hun hond een
diamant heeft gevonden. De
edelsteen raakte in augustus
kwijt nadat hij voor een promotiestunt met een ballon
de lucht in was geschoten.

ling mee te zeulen, dus liet
ik hem liggen zodat ik hem
op de terugweg mee kon nemen.” Een halfuur later realiseerde de pensionado zich
dat zijn keffertje mogelijk de
felbegeerde diamant had gevonden.

Het was de bedoeling dat de
diamant (1,14 karaat) via
gps heel eenvoudig kon worden opgespoord, maar het
contact met het gps-signaal
werd na de lancering verbroken. De tientallen mensen
die ernaar zochten, hadden
de hoop al opgegeven dat het
ding ooit nog op zou duiken.

De doos lag er nog en dus
zitten Allan en zijn vrouw er
nu extra warmpjes bij. Het
echtpaar is van plan de diamant te verkopen. Van de
opbrengst willen ze op vakantie gaan om te vieren dat
ze 25 jaar getrouwd zijn. Rosie krijgt in ieder geval een
lekkere steak, net als hun
andere hond.

De misdadigster stapte
een bank binnen in de provincie Barcelona en griste
een speelgoedpistool tevoorschijn, waarmee ze
een bankmedewerker bedreigde, schrijven Spaanse
media.
Met in de ene hand een
boodschappentas en in de
andere haar wapen, zei ze
tegen de man dat hij zijn
mobiele telefoon moest
neerleggen omdat het een
overval was. Niets wees er-

Koning Hollewijn en de ontwikkel-steun

“De Engelse taal ondergaat
een opmerkelijke transformatie ten opzichte van de

1400 jaar geschiedenis waarin het alfabet werd gebruikt
om te schrijven”, concludeert
Paul J.J. Payack, hoofd van
de Global Language Monitor.
Op de tweede plek in de lijst
staat ‘hashtag’, het woord
voor het leesteken hekje.
De meest populaire zin van
het jaar is ‘Hands up, don’t
shoot’. Demonstranten riepen dat nadat een ongewapende zwarte man door een
agent werd neergeschoten in
de Amerikaanse plaats Ferguson.
Ebola is de topnaam van
2014. Het virus verslaat
daarmee paus Franciscus,
die op de tweede plaats
staat.

op dat het wapen niet echt
was. De overvalster dwong
de medewerker haar al het
geld te geven, maar ze had
pech.
In een rij wachtenden voor
een bankloket stond op dat
moment een agent die niet
aan het werk was. De politieman bekeek de situatie
om er zeker van te zijn dat
de dievegge geen handlanger had.
Toen hij zeker wist dat ze
alleen handelde, greep hij
in en overmeesterde de
vrouw. Hij ontdekte dat ze
in haar tas nog een neppistool had. De vrouw is
opgepakt. Niemand raakte
gewond.

Uren vertraging door muis in vliegtuig
Een muisje heeft tot chaos
en vertraging geleid op het
vliegveld Adolfo Suárez Barajas in Madrid. Het knaagdier rende tijdens de landing
van een vliegtuig van Qatar
Airways door het gangpad.
Volgens de Spaanse krant
20 minutos zorgde de loslopende muis voor paniek onder de passagiers.
Eigenlijk zou het toestel na
de landing om drie uur ‘s
middags naar Doha vertrekken, maar nu moest het hele
vliegtuig ontsmet worden.

Het meest populaire Engelse
woord van het jaar is in 2014
geen woord, maar een symbool. De hartjes-emoticon
wint het van onder andere
‘hashtag’, blijkt uit onderzoek van de Global Language Monitor.
Voor het vijftiende jaar werd
het woordgebruik op internet, sociale media en in
kranten en tijdschriften geanalyseerd. Het is voor het
eerst dat een symbool wint.
Het hartje duikt volgens onderzoekers miljarden keren
per dag op en gaat de hele
wereld over.

51 jaar getrouwd

De muis overleefde dat niet
en werd later gevonden. Om
te voorkomen dat de passagiers giftige dampen in zouden ademen, mochten ze pas
uren later in het vliegtuig.
Uiteindelijk vertrok het toestel om negen uur ‘s avonds.
Door het incident stonden er
lange rijen bij de balies van
de luchtvaartmaatschappijen. Sommige mensen misten
hun volgende vlucht. Qatar
Airways betaalt eventuele
kosten die zij door de muis
hebben gemaakt.

Allan (75) wist dat toen nog
niet. “Ik had geen zin om die
doos de rest van de wande-

Op 28 december hebben Altagracia en Morti Meulens gevierd dat ze 51 jaar getrouwd zijn.
Het echtpaar heeft dit heugelijke moment gevierd met een heilige kerkdienst in de kerk van
Groot Kwartier. De dienst, om God te danken voor alle jaren van geduld, liefde en eenheid
werd bijgewoond door hun vier kinderen en partners en zeven van hun negen kleinkinderen.
Overige familieleden, vrienden en kennissen uit Curaçao maar ook uit Sto. Domingo wensen
hun heel veel geluk.

Buckles

By David Gilbert

Beetle baily

By Mort Walker

Tina’s groove

By Rina Piccolo

Door Marten
Toonder

Baby blues

Hij repte zich naar zijn kamertje om zich te wassen en te verschonen. Hij was maar net op tijd, want toen hij weer beneden kwam
stond de hofauto al voor en was Hollewijn bezig in te stappen.
“Bah!” gromde de speurder misnoegd, terwijl hij onbemerkt
zijn scooter tevoorschijn rolde. “Ik zal er wel achteraan tobben,
in weer en wind. Maar volgen zàl ik ze! Ik ken mijn plicht.”

zelf houdt gedurende acht
maanden een oogje in het
zeil. De tiener moet zich
voor 19 januari aanmelden
voor behandeling, urinetesten laten afnemen en zijn
kamer opruimen. Zijn moeder had afgelopen zomer de
hulpdiensten ingeschakeld
omdat de situatie thuis onhoudbaar werd. Bij huiszoeking troffen agenten
toen de drugs aan.

Emoticon-hartje
populairste ‘woord’ van 2014

Vrouw overvalt
bank met speelgoedgeweer

Dankzij hond Rosie is de dure diamant toch nog teruggevonden, meldt Daily Mail.
Rosie riep samen met baasje
Allan Bell door Brattleby
toen het beestje iets vreemds
rook. De hond sprintte ervandoor en trok tien minuten later een doos uit de bosjes waar de diamant in bleek
te zitten.

Wegens het bezit van cannabis, xtc en lsd moet een
negentienjarige Belg uit
Zedelgem voor straf zijn
kamer opruimen. Tot die
opmerkelijke
uitspraak
kwam de rechtbank in
Brugge. De al zes jaar aan
drugs verslaafde tiener is
daarnaast onder toezicht
geplaatst en moet een behandeling ondergaan tegen
zijn verslaving. De rechter

‘Qshansz’ Thodé in ‘Mamma Mia’

Foto: Anke Mueckley

Jason Best dacht wat extra
geld te verdienen aan het
doorverkopen van bioscoopkaartjes voor The Interview,
maar door een besluit van
Sony viel zijn plannetje in
duigen. Nu wil hij zijn geld
terug.

Voor straf je kamer opruimen

Op dat moment startte Wiebel de auto en het oude voertuig
reed wat schokkerig weg. Door het hobbelen ging de rugzak,
die Barre Haspel op het dak had gelegd, een eindje open en
daardoor viel er iets uit. Het was een doosje met vishaakjes,
zoals de politieman merkte toen zijn voorband knallend lek
raakte...

Door Jerry Scott & Rick Kirkman

