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Van onze redactie
Oranjestad - Justitie heeft
gisteravond een huiszoeking verricht in het ouderlijk huis van Joran van der
Sloot, verdachte in de

CURAÇAO

Zaterdag 28 april 2007

92

ANA
IN BEDRIJF
Miguel
Seru Coral
Goede
zoekt blijvers

BRASAMI
Verslaving niet
te genezen

INTERVIEW
ECONOMIE

REPORTAGE

12-15
5

10+11

Huiszoeking bij ouders Joran
zaak-Holloway. Een twintigtal forensisch-technisch
experts uit Nederland

Frente
verkiest
Monte

zocht bij het sluiten van
deze krant in de woning
op Aruba naar sporen. Dat

heeft het OM in Aruba
gisteren laten weten. Volgens justitie heeft de huis-

Weer op pag. 4

,,Dit huisbezoek stond al
enige tijd gepland”, aldus
een zegsman.

zoeking niets te maken
met het recent verschenen
boek van Van der Sloot.

Op pagina 3

Nederland leidt onderzoek

NAAM bergt molensteen

Oranje partij houdt vooralsnog vast aan
‘Kòrsou, autonoom en verantwoordelijk’
Door Sharlon Monart

Willemstad - De FOL ziet nog het meeste in de
aanbevelingen van Caryl Monte om de problemen van Curaçao op te lossen. Dat is gebleken
tijdens het gesprek met informateur Pedro
Atacho afgelopen donderdag.
Bij restauratiewerkzaamheden aan het pand Pietermaai 51 is onlangs een molensteen
Geruchten die begin deze week hardnekkig de
ronde deden als zouden de
PAR en de FOL al vergevorderd zijn in het vormen
van een nieuw PAR-PNPFOL-Bestuurscollege zijn
intussen geluwd.
Het gesprek werd gevoerd met onder anderen
FOL-gedeputeerde Renfred Rojer. Partijleider Anthony Godett is met vakantie in de Dominicaanse
Republiek. Mocht de PAR
al niet gediend zijn geweest van Godetts mediaoffensief de afgelopen dagen, waarbij hij de bevolking leek voor te bereiden
op een PAR-PNP-FOL-regering, dan kreeg de gele
partij donderdag in elk geval geen kans om hem
daarover aan te spreken.
De PAR geeft nog niet
de indruk dat er al een

voorkeur bestaat voor partijen met wie een regering
kan worden gevormd.
Woensdag praat de gele
partij verder in de Welensali-zaal van de Eilandsraad met partijen van wie
zij wat meer duidelijkheid
wil over hun standpunten
over met name staatkundige aangelegenheden. Om
twee uur mag de LNPA
aantreden, die deze week
intern nog niet klaar was
met de behandeling van
‘de acht vragen van Atacho’. Om drie uur wordt er
verder gepraat met de
FOL. Een uur later met
Forsa Kòrsou en tenslotte
om vijf uur met de DP. De
standpunten van bondgenoot PNP en oud-bondgenoot MAN alsook van Pueblo Soberano zijn volgens
ingewijden voor de PAR
duidelijk genoeg.

aangetroffen. De eigenaar van het pand heeft het Nationaal Archeologisch
Antropologisch Museum (NAAM) hiervan op de hoogte gebracht. Twee jaar geleden
werd op dezelfde plek ook al een molensteen gevonden, maar die verdween op onverklaarbare wijze. Vermoedelijk lagen de twee molenstenen op elkaar. Volgens een
buurtbewoonster was het pand vroeger in gebruik als koffiemaalderij. Omdat de
molensteen deel uitmaakt van het erfgoed van historisch Punda, werd deze met
behulp van DOW en Koop Tjuchem verplaatst naar de oude bibliotheek aan het Johan
van Walbeeckplein. NAAM vestigt zich binnenkort in dit pand.
FOTO’S NAAM

Eis: 21 jaar voor pastoormoord
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Tegen beide
verdachten van de moord
op pastoor Alejandro
Montoya, Ramfis ‘Jack’ Richardson (34) en Dario
Calle Ibanez (34), is gisteren 21 jaar gevangenisstraf
geëist.
Laatstgenoemde
benadrukte in zijn laatste
woord, in de openbaarheid: ,,We hebben geen
etentje gehad en er waren
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geen seksuele spelletjes
die avond.”
Tijdens een eerdere zitting op 5 april kwam verdachte Richardson plots
met een compleet nieuwe
verklaring. Omdat die volgens de rechter ‘in strijd
zou kunnen zijn met de
goede zeden’, mocht de
verdachte zijn ontboezemingen achter gesloten
deuren afleggen.
Het OM kondigde gisteren echter aan dat zij haar
tenlastelegging niet had
gewijzigd naar aanleiding
van de nieuwe verklaring.
Officier van justitie Angela achtte bewezen dat beide verdachten de pastoor

om het leven brachten tijdens een roofoverval.
Hij wees erop dat Calle
Ibanez en Richardson, in
diens eerdere verklaringen, verschillende verhalen vertelden, maar dat er
ook belangrijke overeenkomsten waren. Zo gaven
zij beiden aanvankelijk toe
dat er een plan was bedacht voor de overval, dat
Calle Ibanez de pastorie
doorzocht, terwijl Richardson zich over het slachtoffer ontfermde en zij Montoya bewusteloos achterlieten.
Op pagina 2

‘Kille, koele kikkers’

Debrotprijs
Willemstad - Schrijver
Erich Zielinski heeft
samen met dichteres
en voordrachtskunstenaar Nydia Ecury de
Colá Debrotprijs 2007
gewonnen. Zielinski is
geen onbekende voor
het Antilliaans Dagblad. Zijn roman ‘De
Engelenbron’
verscheen als feuilleton in
deze krant en de roman valt daar binnenkort ook te verkrijgen
in BoekenWijzer van
het dagblad. De prijzen
worden vrijdag 4 mei
uitgereikt door gezaghebber Lizanne Richards-Dindial in landhuis Sòrsaka. Op pagina 6 de bespreking die
Hans Vaders wijdde
aan het verschijnen
van De Engelenbron in
2003.
Op pagina 6
‘Het naakte bestaan’
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‘Kille, koele kikkers’
Vervolg van pagina 1
pastoormoord

Door de pastoor met tape te knevelen namen zij het aannemelijke risico dat hij zou stikken,
vond de officier van justitie. Dat
Calle Ibanez het slachtoffer naar
eigen zeggen geen moment had
gezien, uit angst voor herkenning, deed volgens het OM daar
niets aan af. Hij wist dat Richardson tape en een vuurwapen bij zich droeg, stelde officier
van justitie Angela. Genoeg om
beide mannen voor 21 jaar achter de tralies te doen verdwijnen,
vond hij.
De officier schilderde de verdachten af als ‘kille, koele kikkers’. ,,Uren nadat Richardson
de pastoor had gedood, staat hij
vrolijk voor de klas les te geven”,
illustreerde Angela zijn gedrag.
,,Het hek is door hun daad
van de dam. Who’s next? Bent u
dat meneer de rechter?”, vroeg
hij zich af. Hij oordeelde dat de
moord op een geestelijke een

Hoe word ik abonnee?
Bel voor meer informatie 747 22 00
of kom langs aan de Kaya Flamboyan
3c. Natuurlijk kunt u ook onderstaande bon invullen en deze naar
ons opsturen of faxen naar 7472257.

Naam .……………………………........………
Voorletter(s) …….................... M / V
Straat …………………………......….............
.............................................................

Nummer ……......................................
Telefoon ……………………………..………
Datum ……………………........................
Abonnementsprijs Naf 21,00 incl. OB
* Abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.
* Bezorging begint binnen 3 dagen na
ontvangst van uw betaling

‘zwarte pagina is in de geschiedenis van het eiland en het Koninkrijk’.
Ook liet de officier zich uit
over de nieuwe verklaring die Richardson aflegde op 5 april,
maar dat gebeurde achter gesloten deuren. Ook het pleidooi van
Richardsons advocaten, Saran
Inderson en Marije Vaders, was
niet openbaar.
Dit in tegenstelling tot het
pleidooi van mr. Lieuw Kie
Song, raadsman van Calle Ibanez. Hij liet duidelijk weten dat
zijn cliënt de laatste beweringen
van zijn medeverdachte afdeed
als leugens.
,,Hij neemt de rol aan van iemand met een andere seksuele
geaardheid en schetst dan een
situatie die volgens verdachte
Dario (Calle Ibanez, red.) net als
de vorige verhaaltjes compleet
uit de lucht gegrepen is.”
Homofielen hebben het vaak
gemakkelijk in de samenleving,
stelde de raadsman. ,,Wie echter
die geaardheid simuleert, omdat
hij denkt om op die wijze straf te
ontlopen, is een pathologische
leugenaar of moet dan zo crimineel van inborst zijn, dat het
noodzakelijk wordt dat de gemeenschap tegen die persoon
beschermd moet worden”,
merkte advocaat Lieuw Kie Song
op.
Dat Richardson ‘zat te fantaseren’ en ‘verstrikt raakte in eigen leugens’ bleek volgens hem
uit opmerkingen over een etentje: ,,Zo heeft Jack (Richardson,
red.) het over een maaltijd met
zijn drieën. Volgens Dario is
daar niets van waar en de foto’s
van de keuken geven hem gelijk.”
,,Uit niets blijkt dat Dario
en/of Jack een andere seksuele
geaardheid hadden”, zei Lieuw
Kie Song. Zij hadden het in getapte telefoongesprekken volgens de raadsman steeds over
‘feestjes en meisjes’. Richardson
zou er zelfs een buitenechtelijke
vriendin op nahouden.
De advocaat wees op de mogelijkheid dat Richardson zijn

Advertentie

medeverdache thuis afzette,
contact opnam met ene Rutson
en terugkeerde naar de plaats
van het delict.
,,Jack moet dan op het idee
zijn gekomen om terug te gaan
naar de pastorie”, veronderstelde de strafpleiter. ,,Jack wilde
mogelijk kijken of de pastoor
nog leefde of meer spullen halen.”
Wellicht probeerde hij het
slachtoffer toen ook te reanimeren, voegde Lieuw Kie Song toe.
Hij verwees hiermee naar de
constatering van de lijkschouwer dat de pastoor inwendige
verwondingen had die wezen op
een amateuristische reanimatiepoging. Maar dit verhaal werd
niet geloofd door het OM. De officier van justitie deed deze versie af als hypothese. ,,Daar kan
ik er ook wel een paar van bedenken”, reageerde hij.
In zijn laatste woord barstte
Calle Ibanez in snikken uit. Hij
betuigde spijt, vroeg om vergif-

Het Openbaar Ministerie noemde de moord op een geestelijke een
‘zwarte pagina in de geschiedenis van het eiland en het Koninkrijk’.
FOTO DORTHE BOERWINKEL

fenis, maar herhaalde ook dat hij
de pastoor tijdens de overval niet
had gezien.
Richardson liet weten zich bij
zijn laatste verklaring achter gesloten deuren te houden. Hij
bood zijn excuses aan dat hij niet
eerder met zijn ontboezeming
Advertentie

was gekomen. Nog eenmaal
kwam Calle Ibanez naar voren
om zijn standpunt duidelijk te
benadrukken: ,,We hebben geen
etentje gehad en er waren geen
seksuele spelletjes die avond.”
De rechter doet uitspraak op
10 mei.
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‘Naleving
leerplicht
is noodzaak’

Geslaagd voor deel 1

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ouders die niet goed voor hun kinderen
zorgen, moet de ouderlijke macht worden ontnomen.
Dat stelt Statenlid Pedro Atacho. Hij reageert op de aanpassing van de Leerplichtwet, afgelopen week in de
Staten.
Bij die behandeling kwam het
onderwerp ‘controle op naleving’ en het daaraan verwante
‘optreden van bevoegd gezag’
een paar keer ter sprake.
De nieuw aangenomen wet
vereist dat jongeren vanaf hun
vierde tot en met achttiende jaar
onderwijs volgen. ,,Maar het
heeft geen zin deze wet aan te
nemen als er niet op de naleving
wordt gecontroleerd”, aldus Atacho.
Op de reactie van minister
Omayra Leeflang (Onderwijs)
dat ,,controle de verantwoordelijkheid is van de Eilandgebieden, maar dat de landsregering
een supervisietaak heeft”, reageerde Atacho met een pleidooi.
Volgens hem moet de zorg
voor het laten volgen van onderwijs niet uitsluitend in handen
van de overheden liggen. Ook de
samenleving zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen
in deze.
,,Hoeveel vaders hangen
avond na avond niet in een bar
rond in plaats van naar huis te
gaan en hun kinderen liefde te
geven, hen te helpen met hun
huiswerk en ervoor te zorgen dat
zij zich goed voeden?”, aldus
Atacho.
,,De betrokken instanties
moeten alert zijn om schendin-

Aanhouding
moordzaak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met de
schietpartij donderdagochtend,
waarbij de 25-jarige Robertico
Herbert Martina dodelijk in de
borststreek werd geraakt, heeft
de politie een hoofdverdachte
aangehouden.
De op Curaçao geboren 46-jarige E.V.A., werd nog diezelfde
nacht door leden van het wijkteam Rio Canario aangehouden in
Kaya Renbak. Het onderzoek
wordt voortgezet.
Advertentie

gen van de Leerplichtwet op te
merken en moeten de betrokken
ouders waarschuwen en motiveren. Als dat niet helpt, moet niet
worden geschuwd om in het belang van het kind een ouder die
grove nalatigheid toont, de ouderlijke macht te ontnemen.”
Atacho hoopt dat de relatief
weinige gevallen waar zich problemen kunnen voordoen minder worden en ziet daarin een
taak weggelegd voor de burgers.
,,Zorg niet alleen voor het naar
school gaan van jouw eigen kinderen. Let er ook op of de kinderen van de buren naar school
gaan; je neven, nichten en anderen. Zo kunnen problemen snel
worden aangekaart en ergere
toestanden worden voorkomen.
Anders raken die kinderen in
meer moeilijkheden en worden
het de drop-outs en criminelen
die de samenleving later overlast
gaan bezorgen.”

Bijna veertig deelnemers aan de inmiddels tweede cursus Educatie in Erfgoed hebben deel 1 van het
certificaat ontvangen. De feestelijke uitreiking van de certificaten en de afsluitende bijeenkomst vonden
plaats in het kantoor van het Monumentenfonds in Scharloo. De cursus bestaat uit drie delen en is
bedoeld om ‘de kennis over en het draagvlak voor monumenten en de zorg ervoor te vergroten’.
FOTO UNA

Nederland leidt onderzoek
Vervolg van pagina 1
joran

Aruba zit al bijna twee jaar met
de zaak-Holloway in zijn maag.
Het 18-jarige Amerikaanse
meisje verdween zoals bekend
na een avondje stappen op 30
mei 2005. Ze werd daarna niet
meer teruggevonden. De politie
arresteerde sinds de verdwijning
tien mensen, maar inmiddels

Advertentie
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Dag van de Arbeid

zijn die allemaal weer vrijgelaten. Ook Van der Sloot is vrij,
hoewel hij wel verdachte blijft.
Sinds september leidt Nederland het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door agenten van het Korps Landelijke Politiediensten.
Afgelopen week nog verscheen een boek waarin Joran

van der Sloot zijn versie van het
verhaal uit de doeken doet. Hij
biedt daarin zijn excuses aan
tegenover de familie van Holloway. Zoals eerder al in deze
krant viel te lezen, spijt het Van
der Sloot dat hij Holloway alleen
heeft achtergelaten op het strand
en dat hij in eerste instantie tegen de politie loog over het verloop van de fatale avond.

Saleh houdt lezing in Leiden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oud-gouverneur
Jaime Saleh heeft donderdag
aan de Universiteit Leiden een
lezing gehouden over de staatkundige ontwikkelingen op de
Nederlandse Antillen.
Saleh ging daarbij met name
in op de toekomst van belangrijke instituties binnen het Antilliaanse staatsbestel, zoals dat van
de Gouverneur en de ProcureurGeneraal.

De lezing werd, behalve door
studenten,
ook bijgewoond
door enkele collega- hoogleraren, oud-rechters en andere geïnteresseerde buitenstaanders,
en door Gevolmachtigde minister Paul Comenencia. Ook
een vertegenwoordiger van het
Arubahuis was aanwezig.
De lezing stond onder auspiciën van de Antilliaans-Arubaanse Vereniging van Rechtenstudenten (SIAA).

41 lintjes op Antillen

Zonder werknemers
ook geen welvaart

Rutilio Fermino Rooi was gisteren een van
de 41 mensen op de Antillen die een
koninklijke onderscheiding kreeg. Van de 41
dit jaar zijn er zestien op Curaçao uitgereikt,
twaalf op Sint Maarten, zeven op Bonaire,
drie op Sint Eustatius en drie op Saba. Rooi
heeft al bijna veertig jaar lang de samenleving gediend op het gebied van cultuur,
jeugdzorg en vrouwenemancipatie. In de
ogen van gouverneur Frits Goedgedrag is
hij ‘een van onze helden’. In het stadhuis
van haar woonplaats Leidschendam/Voorburg is Margie van Gijn
gedecoreerd. De secretaresse van Gevolmachtigde minister
Comenencia kreeg de onderscheiding voor haar jarenlange werk in
het onderwijs op de Antillen en in Nederland en haar inzet als vrijwilligster in het jeugdwerk en de mantelzorg.
FOTO RVD
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Vertel het uwe in woord en beeld anoniem op een
briefkaart en stuur die aan:

Wisselend bewolkt. Er bestaat
kans op een enkele regenbui.
Een matige wind waait uit oostelijke richting, windkracht 3 en 4.
Af en toe vrij krachtig, windkracht 5 en 6. De verwachte golfhoogte op open zee ligt tussen
de één en twee meter.

Briefgeheimen,
Postbus 15511,
1001 NA Amsterdam,
Nederland.
U kunt uw geheim desgewenst ook uploaden via de
website www.briefgeheimen.nl (door deze methode
is eveneens uw anonimiteit gewaarborgd).

MORGEN
Het weerbeeld verandert maar
weinig. Het blijft in het algemeen droog op de ABC-eilanden, hoewel er kans bestaat op
een sporadische regenbui.

Lorenzo rekent op vrijspraak
ANALYSE
Door René Zwart
Willemstad/Amsterdam - Lorenzo Moenir Alam hoopt zijn
laatste dagen in gevangenschap
door te brengen.
Dinsdag spreekt de rechtbank
in Amsterdam haar vonnis uit
over de 49-jarige Curaçaoënaar
die volgens het Openbaar Ministerie het brein is achter de
ontvoering in 2005 van miljonairsdochter Claudia Melchers.
Vorige week eiste officier van
justitie Betty Wind tot grote
ontzetting van de verdachte 12
jaar gevangenisstraf.
Lorenzo’s advocaten - Soriano en Schmidt - reageerden
woedend en eisten de
onmiddellijke vrijlating van hun
cliënt. De kans dat Moenir
Alam dinsdag, na 19 maanden
voorarrest, als vrij man de rechtbank verlaat, valt zeker niet uit
te sluiten.
Het bewijs dat het OM tijdens de zitting tegen de Curaçaose advocatenzoon presenteerde
lijkt aan de magere kant om van
‘wettig en overtuigend’ bewijs te
spreken. De tenlastelegging is
vrijwel geheel gebaseerd op
twee warrige, in een Braziliaanse cel afgelegde verklaringen
van Lorenzo’s neef Izaan die er
zelf van wordt verdacht leiding
te hebben gegeven aan de uitvoering van de kidnap.
Voormalig zanger/musicus

Gay party in
Luna
Blou
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In Teatro Luna
Blou is maandag vanaf 23.00
uur een Rainbow Queens Club
feest. Tijdens dit grote gay feest
paraderen de diva’s in Punda en
Otrobanda. Kaarten zijn te koop
bij Ylang Ylang of via 5271297/
5258095.

‘Izzyboy’ Moenir Alam beweert
dat het ontvoeringsplan door
zijn neef is bedacht: Die is bevriend met de familie Melchers,
was op de
hoogte van
hun rijkdom,
wist precies op
welke avond
Claudia alleen
thuis zou zijn, heeft Izaan aangewezen waar ze woonde en
zou de - niet teruggevonden wapens hebben geleverd.
Izaan weigerde vorige week
toen hij ten overstaan van de
rechtbank oog in oog stond met
zijn neef, de beschuldigingen te
herhalen. Hoewel herkend door
het slachtoffer en andere getuigen en een overstelpende hoeveelheid forensische bewijzen
(zoals vingerafdrukken) ontkent
Izaan overigens zelf bij de ontvoering betrokken te zijn geweest.
De cruciale vraag waarover de
rechtbank onder voorzitterschap van mr. J.M.J. LommenVan Alphen zich moet buigen,
is hoe geloofwaardig de verklaringen zijn van de niet al te
snugger overkomende Izaan.
Want voor het overige wist het
OM slechts ‘verdachte omstandigheden en toevalligheden’ aan
te voeren.
Feit is wel dat Lorenzo zich
op de avond van de ontvoering
en de dagen daarna erg vreemd
heeft gedragen. Hij verbleef in

een week tijd in vier verschillende hotels in Amsterdam en
Rotterdam en keerde overhaast
terug naar Curaçao waar hij
korte tijd later
werd aangehouden.
Lorenzo zou,
aldus Justitie,
diep in de
drugshandel zitten en dringend
geld nodig hebben om zich
Colombiaanse ‘zakenpartners’
van het lijf te houden. Dat zou
ook de losgeldeis verklaren: 300
kilo cocaïne. Melchers werd
vrijgelaten zonder dat aan de eis
was voldaan.
Lorenzo die zijn inkomen
verdient als beroepspokeraar,
werd door zijn raadslieden
afgeschilderd als een buitengewoon intelligente man. Hij, zo
voerden zij ter verdediging aan,
zou veel te slim zijn om met
een ‘knettergekke idioot’ als
Izaan samen te werken. De
onvoorstelbaar amateuristische
aanpak van de ontvoerders lijkt
inderdaad niet te passen bij de
man die tot de absolute top van
de bridgewereld wordt gerekend
en bij eerdere strafrechtelijke
onderzoeken telkens aan een
veroordeling wist te ontkomen.
Het zou dus zomaar kunnen
dat Lorenzo Moenir Alam de
Dag van de Arbeid in vrijheid
kan vieren.
Woensdag in deze krant: De
uitspraak.

Brein achter ontvoering
Melchers of er ingeluisd
door knettergekke Izaan?

Jubileum PLKP
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op de Dag van de
Arbeid organiseert de PLKP een
feestje. De partij viert op 1 mei
zijn tienjarig bestaan. De PLKP
is opgericht vanuit het perspectief van vakbonden en daarom
werd er in 1997 gekozen voor de
1 mei-viering om de partij for-

meel op te richten. Iedereen die
de PLKP een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd in het
partijhuis aan de Winston Churchillweg waar van 19.00 tot
21.00 uur speeches worden gehouden, leden in het zonnetje
worden gezet en het tijd is voor
een gezellige borrel.

Briefgeheimen is een project van Uitgeverij Nieuw Amsterdam
ism het Antilliaans Dagblad.
Voor meer geheimen en informatie: www.briefgeheimen.nl

2739

4336

Vrijdag 27 april

6454

De publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een actie op
een bouwplaats op Banda’bou
zijn donderdag 31 illegalen opgepakt. De actie werd uitgevoerd
door diverse (semi-) overheids-

31 illegalen gearresteerd
instanties onder leiding van het
Openbaar Ministerie (OM).
Functionarissen van BAB,

SVB, DAZ, de Immigratiedienst
en het OM namen de bouwvakkers, allen van Haïtiaanse,

Guyanese of Colombiaanse afkomst mee. Alle illegalen worden teruggestuurd, evenals hun

eventuele familieleden op het eiland.
Of er tegen de betrokken aannemers en projectontwikkelaars
vervolging wordt ingesteld, was
gisteren nog niet duidelijk.

‘Ik mis mijn
moeder echt
heel erg’
Yama’mi begint msn-spreekuur
Door Marijke van Toor

Willemstad - De chistelijke stichting voor kinder- en
jeugdhulp Yama’mi bestaat dit jaar tien jaar. Om het
jubileum te vieren, begon deze week een nieuw project.
Jongeren met problemen kunnen nu behalve via de
Kindertelefoon ook hulp zoeken via msn.
Elke werkdag zijn er tussen
16.00 en 17.00 uur twee vrijwilligers van de stichting op msn
om vragen te beantwoorden en
raad te geven. De doelstelling is
om een luisterend oor en een
helpende hand te bieden aan iedereen die op een of andere manier problemen heeft.
Fundashon Yama’mi deed in
het verleden de Kindertelefoon
van Curaçao, maar deze werd
overgenomen door de Kinderbescherming. ,,En het is onzin om
twee kindertelefoons op één eiland te hebben”, vindt directeur
Peter Jansen. ,,Daarom dachten
we aan een digitale versie: een
msn-spreekuur.” De stichting
hoopt met moderne vormen van
hulpverlening beter bij de jongeren aan te sluiten. ,,Het is anoniem en de drempel is lager om
pijnlijke of beschamende thema’s te bespreken. Zo is er bijvoorbeeld ruimte tot stilte en nadenken. Dat is in een telefoongesprek moeilijker.” Msn valt in de
leefwereld van de jongeren. Ook

is het mogelijk om via de website contact op te nemen door een
sms te versturen, of door te
emailen.
Ik heb gisteravond met een meisje gezoend. Vandaag hoorde ik dat
ze bij mijn zusje in de klas zit. Ze
heeft iedereen erover verteld! Mijn
zusje zei vandaag dat ik van haar
vriendinnen af moet blijven. Maar
ze wilde het toch zelf?!
Jansen stapte niet zomaar in
het project. Er is veel onderzoek
aan vooraf gegaan. Zo verwacht
hij dat vooral jongeren rond de
14 jaar met problemen zullen
komen. Jansen is zich ervan bewust dat op het eiland nog niet
iedereen de beschikking heeft
over msn. ,,In Nederland is dat
ongeveer 95 procent van de jongeren en op Curaçao is dat tussen de 50 en 60 procent. Maar
veel jongeren weten wel hoe het
werkt en kunnen bijvoorbeeld in
de bibliotheek of op school op
msn gaan.”
De vrijwilligers die in koppels
worden ingezet tijdens het

Directeur Peter Jansen van Fundashon Yama’mi kijkt over de schouder van de vrijwilligers Thelma
Bloem en Doreen Olaria mee naar een msn-gesprek.
FOTO MARIJKE VAN TOOR
spreekuur hebben hiervoor cursussen gevolgd. Zo leerden ze
hoe ze moeten reageren op de
verschillende problemen, maar
ook kregen ze eerst een cursus
msn en verdiepten ze zich in de
jongerencultuur. ,,De barrière is
al groot genoeg tussen volwassenen en jongeren. Daarom zijn
de vrijwilligers allemaal Antilliaans en begrijpen ze de sms-taal
nu ook een beetje.” In juni komt
er een Nederlandse psycholoog
langs bij Yama’mi om een eigen
onderzoek te doen naar de animo onder jongeren op het eiland
en de soort problemen die er besproken worden.
In de eerste dagen dat het
msn-spreekuur werd gehouden,
hebben de vrijwilligers vier gesprekken gehad met jongeren.
Het blijkt dat de problemen vaak
op het gebied van relaties liggen
(op seksueel of psycho-sociaal
gebied), of dat er problemen zijn
in het gezin. Onder de gesprekken zaten ook twee meisjes uit

Rotterdam. Jansen vindt dit verrassend, vooral omdat er op Curaçao zelf nog niet veel reclame
is gemaakt. ,,Het blijkt voor
Antilliaanse jongeren in Nederland misschien nog wel gemakkelijker te zijn om met een
Antilliaanse stichting over hun
problemen te praten. Heel frappant.” Zo nu en dan vragen ook
ouders om raad over de opvoeding van hun kinderen. ,,Dit is
niet de bedoeling van het msnspreekuur, maar natuurlijk proberen we er wel antwoord op te
geven.”
Toen ik vorige week uit school
kwam, was er niemand thuis. Ik
ben toen maar naar mijn oma gegaan en ze vertelde me dat mijn
moeder bij haar nieuwe vriend
gaat wonen. Ik moet nu bij mijn
oma blijven, maar ik mis mijn
moeder echt heel erg. Waarom
heeft ze het niet tegen me gezegd
toen ze wegging?
Vooralsnog is de locatie van
de stichting een woonhuis aan

de Incastraat. Jansen heeft een
kantoor in Otrobanda op het oog
waar nog slechts 500 gulden
voor nodig is. Aangezien de
stichting volledig afhankelijk is
van vrijwilligers en giften, is Jansen druk op zoek naar sponsors.
Ook bestaat het plan om de tijden van het spreekuur uit te
breiden als dit succes blijkt te
hebben. Nu is er gekozen voor
de internetpiek van jongeren:
die ligt vlak na het sluiten van de
scholen. Om de aandacht te
vestigen op het emailadres fundashionyamami@hotmail.com
worden er flyers uitgedeeld bij
verschillende scholen en rijdt er
op het eiland een bestickerde
auto rond. Jansen is realistisch
over zijn kleine campagne. ,,Ik
denk dat het minder aanslaat
dan in Nederland, maar het
boort andere segmenten aan. En
al kunnen we maar één jongere
per jaar helpen met een probleem, dan is het toch de moeite
waard.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Minister Ella Vogelaar van Integratie heeft de MAAPP, de belangenorganisatie van Antillianen in
Nederland, benaderd met de
vraag om mee te denken over
het Antillianenbeleid.
Vogelaar, wier eerste daad als
minister was het wetsvoorstel
van haar voorgangster Rita Verdonk voor een toelatings- en verwijderingsregeling voor Antilliaanse jongeren bij het afval te
zetten, heeft MAAPP-voorzitter
Ruben Severina laten weten zeer
te hechten aan de betrokkenheid
van de Antilliaanse gemeenschap bij haar plannen.
Volgens Severina biedt deze
uitnodiging een uitgelezen kans

Vogelaar
wil input
Antillianen

vertegenwoordigers van de
Antillenberaden uit het gehele
land in Rotterdam bijeen om te
bespreken hoe men zal reageren
op de oproep van minister Vogelaar.
Een van de meest heikele
punten van dit moment in de invoering van een zogeheten Verwijsindex Antillianen (VIA), een
digitale databank die de gemeenten in staat stelt rondzwervende Antilliaanse risicojongeren te volgen.
Antilliaanse belangenorganisaties zijn fel gekant tegen
de VIA die volgens hen discriminatoir is. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft
de bezwaren evenwel afgewezen.

Advertentie

om invloed uit te oefenen op het
beleid. ,,Een kans die met beide
handen moet worden aangegrepen om de positieve en minder
positieve ervaringen met de projecten in de Antillensteden kenbaar te maken”, aldus de
MAAPP-voorzitter.
Of de adviezen ook worden
opgevolgd is een tweede, maar
als de Antilliaanse gemeenschap
nu niet met eigen voorstellen
komt, heeft zij geen recht van
spreken meer. Vandaag komen
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Curaçao

‘Het naakte bestaan’
Gewoonlijk is het strijk en
zet dat romans van Nederlandstalige Antilliaanse
schrijvers eerst in het verre
‘moederland’ op de lezersmarkt komen. Een luttel
aantal dozen literatuur landt
dan vele weken later met
zeepost op Curaçao aan. De
maanden daarna zijn de
gewilde exemplaren maar
met mondjesmaat in de
lokale boekhandels verkrijgbaar.
Door Hans Vaders
n het geval van ‘De Engelenbron’, de debuutroman van
Curaçaoënaar Erich Zielinski, is het precies andersom, en
door de ‘Antilliaanse’ uitgeverij
In de Knipscheer en de auteur
bedoeld als een eerbetoon aan
het eiland. Medio januari 2004
ligt het boek, gesierd met een coverfoto van de Curaçaose topfotograaf Carlos Tramm, namelijk
pas als een verlaat kerstcadeau
op de schappen van de wederverkopers in Nederland.
De roman, die zich in Otrobanda afspeelt en gekenmerkt
wordt door een eigentijdse thematiek, werd twee weken geleden gelanceerd tijdens een
ouderwetse signeersessie op de
oude markt te Ser’i Plasa in deze
oude volkswijk, de broedkamer
en baarmoeder van talentrijk
Curaçao. Een gebeurtenis waarbij geen enkele Otrobandista
pur sang verstek liet gaan, met
typerende achtergrondmuziek
van volkszanger Jossie Rosales

I

Erich Zielinski
en tipico Los Merengueros. Een
sfeer van gemoedelijkheid, van
oude vrienden die elkaar na lange tijd weer ontmoetten.
In datzelfde Otrobanda - dat
voor de buitenstaander buitengewoon verwarrende conglomeraat van piekfijn gerenoveerde
herenhuizen,
hoerenkasten,
morsige snèks en bouwvallige
krotten en in de vroegere navel
van de wijk doorsneden door de
foeilelijke op- en afritwegen van
de Julianabrug die nota bene
Arubastraat moesten gaan heten
- meent een van de hoofdpersonen in De Engelenbron, Monchín, zijn evenwicht te hebben
gevonden. De Harley Davidson
waarop hij als politieman als een
trotse pauw rondreed, is met
keilbouten verankerd in een betonplaat op een oude waterput.
Op die perfect onderhouden
motorfiets vlucht Monchín uit
de werkelijkheid van alledag en
houdt hij existentiële monologen tegen zijn alter ego ‘Broeder
Abt’.
,,De eerste zending van het
boek - 170 exemplaren - was in
twee dagen tijd uitverkocht”, vertelt Erich Zielinski aan de toog

spinning van sportclub ‘Never
ever give up’.
Culturele en muzikale optredens vinden vanaf 16.00 tot
02.30 uur plaats. Muzikale optredens zijn er onder anderen
door dj Chelo, The GS, Tune, dj
Biabiana, Frequency en dj Sherman.

Zondag 29 april

Zaterdag 28 april

10.00-12.00 uur
Demonstratie van waterpoloteam ‘The Sharks/Dolfijnen’.

10.00-12.00 uur
Demonstratie van waterpoloteam ‘The Sharks/Dolfijnen’.

10.00-16.00 uur
Zwemwedstrijden

11.00-16.00 uur
Kinderhoek met verschillende
activiteiten zoals zakspringen,
varkens vangen, touwtrekken,
paalklimmen en beach voet- en
volleybal.
16.00-18.00 uur
Demonstratie wateraerobic en

Venezuela ging…Dat ik naar Venezuela móest gaan. Dat ik
vluchten moest…Mijn vader begreep alles. Mijn vader weet alles. Hij is opgegroeid in Otrobanda. Hij kent het leven hier’.
De personages in het boek
ontkomen dus niet aan die sacrale koorddans om het naakte
bestaan. De jonge drugshandelaar Petchie, ex-politieman Monchín en voormalig winkelier
Hendrik van Alsum raken verstrikt in een mislukte drugsaffaire met dodelijke afloop, waarin
twee vrouwen uiteindelijk de touwtjes in handen hebben: de impulsieve,
levensgevaarlijke Aura die opgroeide in
een sloppenwijk in
Santo Domingo, waar
het instinct tot zelfbehoud sterker is dan alle
deugden bij elkaar, en
de volgzame, timide Rona.
‘Zij was een Hindoestaanse,
en dat alleen al omringde een
deel van het huis met mystiek
alsof daarin knielende mensen
wierook offerden. Rona had ook
een non kunnen zijn; een
kloosterlinge die alleen nog haar
God diende’.
En in dat huis ligt de door een
schot hagel verlamde Hendrik,
tot niets meer in staat, maar wel
voor de wet getrouwd met de
achttien jaar jongere Rona. Hij
leeft zijn eentonige dagen en
luistert naar de Franse zangeres
Edith Piaf: ‘Je ne regrette
rien…Et on danse, on danse, on
danse...’

Sami Sail

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Bij Boca St.
Michiel wordt dit weekeinde voor de 38e keer Sami
Sail gehouden. Behalve
zeilwedstrijden, kunnen
toeschouwers zich ook
aan wal vermaken. Vier
dagen lang zijn er tal van
activiteiten, waaronder
muziek- en dansoptredens, en beachvolleybalwedstrijden te zien. Het
volledige programma ziet
er als volgt uit:

bij Angie aan de Witteweg.
,,Vandaag kreeg ik nog bezoek
van een officier van justitie uit
Groningen. Die wilde met alle
geweld het boek hebben, maar
het was nergens meer in de
boekhandel te bekennen.”
Zielinski woonde in de jaren
48 en 49 als opgroeiende jongen
in een huis in Otrobanda met de
naam De Engelenbron bij de oude markt. ,,‘s Morgens liep ik
naar school, het Thomascollege,
met de zoon van de slager, die
nu nog steeds als volgende generatie het
slagersvak beoefend
op de markt.”
Erich
Zielinski
schildert met een gevarieerd pallet van
emoties een wonderlijk en veelkleurig Curaçaos decor
waarin de mens te
zien is, getekend
door zijn noden
en de verleidingen van het
leven. De humor is nooit ver te
zoeken, evenmin als de kritische
ondertoon waar het penseel
vluchtig overheen strijkt.
Handelen in drugs en aanverwante zaken is op het eiland tot
een kunst verheven, zoals balletdansen in een mijnenveld of het
feilloos spelen van een sonate
van Brahms een ware kunst is.
Je moet goed opletten waar je je
voeten of vingers neerzet en
toch geen enkele risicovolle noot
missen van de muziek. Doe je
dat wel, dan is het afgelopen met
je en word je van jager tot
schuw, opgejaagd wild.
‘Ik heb ze gezegd dat ik naar

10.00-16.00 uur
Dominotoernooi op het Sami
Sail plein.
10.00-17.00 uur
Jachtenrace van het Spaanse water naar Boko Sami.
11.00-16.00 uur

Kinderhoek.

en jeu de bouleswedstrijd.

11.00-14.00 uur
Demonstratie van de kustwacht
en Citro.

11.00-16.00 uur
Kinderhoek.

16.00-18.00 uur
Demonstratie wateraerobic en
spinning van sportclub ‘Never
ever give up’.
16.00-18.00 uur
Bingo.
Culturele en muzikale optredens vinden vanaf 16.00 tot
02.30 uur plaats. Muziekoptredens worden verzorgd door onder anderen Rap, Stripan, Kara,
Era en dj Chelo.

Maandag 30 april
10.00-12.00 uur
Demonstratie van waterpoloteam ‘The Sharks/Dolfijnen’.
10.00-16.00 uur
Beach voet- en volleybaltoernooi

11.00-18.00 uur
Finale dominotoernooi.
16.00-18.00 uur
Demonstratie wateraerobic en
spinning van sportclub ‘Never
ever give up’.
13.00-16.00 uur
Wedstrijd met microboten, lokale boten en kajakwedstrijden.
15.00-19.00 uur
Houten karrenwedstrijd.
16.00-18.00 uur
Bingo.
Culturele en muzikale optredens vinden vanaf 16.00 tot
02.30 uur plaats. Optredens
worden verzorgd door onder anderen The Golden Dancers, Bro-

‘Op
Bonaire
gebeurt
niets’
Colá Debrotprijswinnaar
2007 Erich Zielinski, zoon
van een Duitse vader en
een Curaçaose moeder,
werd in 1942 geboren op
Bonaire, maar groeide op
in het oude stadsdeel Otrobanda op Curaçao. Na zijn
opleiding in Nederland
keerde Zielinski terug
naar de Nederlandse Antillen waar hij werkzaam was
als onderwijzer. Hij werd
in die tijd oprichter en
samen met onder anderen
Stanley Brown redacteur
van het tijdschrift Vitó, dat
in de woelige jaren zestig
als ‘kritisch tijdschrift’
tegen het establishment in
de Nederlandse Antillen
ageerde. Naderhand voltooide hij op Curaçao aan
de toenmalige Rechtshogeschool zijn rechtenstudie
en vestigde zich als advocaat. Begin jaren zeventig
was hij korte tijd hoofdredacteur van het voormalige dagblad Beurs- en
Nieuwsberichten, waarna
hij toch weer koos voor de
advocatuur. De Engelenbron is zijn debuutroman.
Zielinski werkt inmiddels
aan een tweede boek. Ook
overweegt hij iets over
Bonaire te publiceren. ,,De
titel heb ik al: ‘Op Bonaire
gebeurt niets’.”

che 2K, Tune en dj Sherman.

Dinsdag 1 mei
10.00-16.00 uur
Beach voet- en volleybaltoernooi
en jeu de bouleswedstrijd.
11.00-16.00 uur
Kinderhoek.
13.00-16.00 uur
Microbotenrace,
sunfishwedstrijd en kajakwedstrijd.
16.00 uur
Oogstmars met muziek.
18.00-19.00 uur
Prijsuitreiking van de wedstrijden sunfish-, zeil- en lokale boten.
16.00-18.00 uur
Bingo.
Culturele en muzikale optredens vinden vanaf 16.00 tot
01.00 uur plaats. Muziekoptredens worden verzorgd door onder anderen Liber, Our Dance
Creation, Kara en Gio. Er is een
bodybuilding show.
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Economie

Arbeidsmarkt moet structureel om
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nu de economieën van de Antilliaanse
eilanden al enige tijd in de
lift zitten, is het een ideaal
moment om wijzigingen
aan te brengen, om te
komen tot een arbeidsmarkt die het doel dient
van werkelijke vooruitgang
voor de arbeidersklasse.
Dit stelt minister Burney Elhage

(Arbeidszaken) ter gelegenheid
van de Dag van de Arbeid dinsdag. Volgens de ambtsdrager
moeten vooral jongeren betere
kansen krijgen voor het vinden
van werk, het blijven in het arbeidsproces en het ontvangen
van een redelijk salaris voor bewezen diensten.
,,Dit alles moet worden nagestreefd in een masterplan dat geflankeerd wordt door meer vorming en opleiding voor onze
mensen”, meent Elhage. ,,Nu
ook de hoogte van het mini-

mumloon ter discussie staat,
kunnen wij bij uitstek een gecombineerd pakket brengen met
gezonde en realistische maatregelen om een structurele wijziging te bereiken op onze arbeidsmarkt.” Volgens de bewindsman moet er tegelijkertijd
ook worden gewerkt aan de
internationale positie van de
Nederlandse Antillen en moet er
ruimte worden geschapen voor
economische groei. ,,Jarenlang

hebben wij in ons streven om de
werkcondities van de arbeidersklasse te verbeteren er ongewild
voor gezorgd dat deze arbeidsmarkt juist te strak, statisch en
ongunstig is geworden voor lokale krachten.”
,,Aan de andere kant wordt er
heel gemakkelijk gedaan met
het aantrekken van buitenlandse
werknemers en met de arbeidsomstandigheden van deze mensen. Zelfs tijdens perioden van

WISSELKOERSEN
Officiële koersen geldig op : 27-Apr-2007 nr. 82

Programma
Het Vakbondsplatform CGTC,
de Vakbondskamer en de Vakbondscentrale van Curaçao
verzorgen op de Dag van de
Arbeid traditiegetrouw een
programma in Otrobanda. Dit
is te bekijken en te beluisteren
voor zowel de aangesloten als
niet aangesloten organisaties en
hun leden.
09.00 Heilige mis in de Santa
Famia kerk.
11.00 Traditionele mars in Otrobanda met toespraken van de

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad,
Curaçao, Nederlandse Antillen, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

WISSELKOERSEN

gouverneur en de minister-president.
11.45 Kranslegging bij het borstbeeld van Felix Chacuto op het
Felix Chacutoplein aan de De
Rouvilleweg.
12.00 Toespraken van verschillende vakbondsleiders en de minister van Arbeidszaken op de
Matheywerf (Klip).
12.45 Begin van de culturele
middag met dans, een rumbaband en een dj die voor veel
sfeer gaat zorgen.
19.00 Sluiting.

Valuta

Aankoop van
Bankpapier

USD-Amerikaanse Dollar
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000
GBP-Engelse Pound Sterling
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100
CAD-Canadese Dollar
EUR-EURO per EUR.100
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100

Wissels, Cheques
Reischeques en
Overboekingen

1,77
148,78
3,49
147,51
1,57
240,79
98.00

1,78
149,64
3,55
148,23
1,59
242,99
100.00

Verkoop aan
Publiek

1,82
151,95
3,65
150,52
1,63
247,89
1=100.20*
2=100.00*

Ingevolge Artikel 12.3 van het Centrale Bank Statuut stelt de BANK VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN de koersen vast voor het deviezenverkeer.
Beleningsrente: 5.50 % Reserve requirement: 13.000%
Reserve period: 16-Apr-2007 - 15-May-2007
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente
als volgt: 1 juli - 31 december 2006 7.25% 1 januari - 30 juni 2007 7.50 %
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*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

economische recessie houdt de
stroom van gastarbeiders aan en
stijgt deze soms zelfs.”
Het resultaat is volgens Elhage dat er een schrijnend tekort is
aan mogelijkheden voor de lokale jongeren - getuige een opmerkelijk hoog werkloosheidscijfer
bij deze groep. Bovendien zijn
de lonen in sectoren waar veel
buitenlanders zitten opvallend
laag.
Elhage nodigt alle belangengroepen uit om de ernst van de
situatie in te zien en bij elkaar te
komen om op verantwoorde manier de nodige akkoorden te sluiten.
,,De arbeidersklasse verdient
onze oprechte aandacht”, aldus
Elhage die besluit met felicitaties voor werknemers en anderen op de Internationale Dag
van de Arbeid.

De oorsprong
De Dag van de Arbeid was vroeger een feestdag van de socialistische en communistische
arbeidersbeweging. In veel
landen is dit uitgegroeid tot een
landelijke viering op 1 mei. Ook
op Curaçao staan werknemers
stil bij deze historische datum.
De oorsprong ligt bij de invoering van een werkdag van acht
uren. Koning Alfred de Grote
(848-899) van het Engelse
Wessex kwam als eerste met het
idee om op elke dag een vast
aantal werkuren in te voeren.
Het duurde echter nog tot in
het midden van de 19e eeuw
voordat het daadwerkelijk werd
geaccepteerd door werkgevers.
In Melbourne bereikten werknemers en werkgevers in het
jaar 1856 voor het eerst een
overeenkomst nadat bouwvakkers in staking waren gegaan.
Acht jaar later werd in de stad
Boston de ‘Workingmen’s Convention’ gesticht waarbij werd
gepleit voor een in de wet geregelde 8-urendag. In 1884 nam
de overheid een resolutie aan
waarin werd voorgesteld om
vanaf 1 mei 1886 de regeling in
te voeren. De datum 1 mei is in
Amerika van oudsher een dag
waarop arbeidscontracten worden vernieuwd en arbeiders
nieuwe arbeidsruimte betrokken. In 1890 vonden in veel
landen de eerste vieringen van
de Dag van de Arbeid plaats. In
sommige (ex-)communistische
landen gaat de viering samen
met een grote parade waaraan
de arbeiders en het leger meedoen. Nu wordt op 1 mei nog
steeds in veel landen het strijdlied ‘De Internationale’ gezongen als gevoel van internationale verbondenheid met arbeiders
over de hele wereld. Voor de
een is het een dag van bezinning, voor de ander een rustdag
of juist een dag om leuke dingen te ondernemen.
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Curaçao

‘Drag explosion’
Ronkende motoren, blinkende bakken en ruige mannen die sleutelen aan een auto.
Tijdens de testrit van 15 april raceten de deelnemende auto’s met een oorverdovend
geluid en schrikbarende snelheid voorbij. Dragraces is op Curaçao een populaire sport
waar menig autoliefhebber op afkomt.
Door Alouschka van Dijk
De organisatie Autosport Curaçao houdt van 27 tot 30 april
de internationale dragrace-wedstrijden ‘Drag Explosion’. In totaal strijden 75 auto’s op Ronde
Klip om de felbegeerde titel. Onder de deelnemers bevinden
zich racers uit Aruba met 12
auto’s, 10 auto’s uit Venezuela, 1
auto uit Bonaire en een motorbike, een Funny Jet Car uit Amerika, uit Curaçao 44 auto’s en 48
motorbikes.
Een van de deelnemers is het
Famoco Racing Team, bestaande uit twaalf fanatieke raceliefhebbers. De groep is inmiddels
vijftien jaar samen en heeft de
werkzaamheden onderverdeeld
in de volgende taken; driver, gochief, tweede assistent driver,
monteur en helper, bandencontroleur, electricien, benzinecontroleur, autoduwers, bestuur en
fanatieke fans. Zij hopen dat
hun Ford Mustang hen de overwinning brengt. Het Antilliaans
Dagblad sprak met drie van de
teamleden over hun passie: dragracen.
Bestuurslid Lorraine Ignacio
is al jaren fan van het team en
kwam zo’n drie jaar geleden in
het bestuur. Als enige vrouw in
het team voelt zij zich niet anders dan de mannelijke teamleden. ,,Ik mocht één keer de auto
starten. Toen ik de auto voelde
trillen, schoot de adrenaline
door mijn lijf. Ik vind dragracen
geweldig, het is echt mijn passie”, vertelt ze stralend. De reden
voor haar passie is de snelheid
die haar een gigantische kick
geeft.
De voorzitter van het team,
Eligio Maduro, begon 35 jaar geleden met de sport. Nu is hij de
contactpersoon van het team,
ontwikkelt hij strategieën, regels
en maakt de beslissingen. Ook
driver Shannon Rosalina en tevens neef van Maduro, vertelt
graag over zijn passie. Meer dan
dertien jaar geleden is hij begonnen met competitiewedstrijden.
,,Ik keek vaak bij mijn oom als
hij bezig was met de auto. Na
een keer proefrijden was ik verkocht.” Inmiddels rijdt hij in
zijn tweede wedstrijdauto.
Racen is niet alleen de auto
starten en wegrijden. Er wordt
gereden met forse snelheden en
daarom is een goede strategie
belangrijk. ,,Ik werk met heel
mijn hart aan de auto, soms kan
ik er zelfs niet van slapen”, legt
Maduro uit. Vroeg in de ochtend
belt het team over en weer om
strategieën te bespreken. ,,Voor
ons is de auto alles, we zijn er altijd en overal mee bezig”, vertelt

Ignacio. Dat het team gemotiveerd is blijkt wel. De dagen voor
de race gaat niemand naar huis
en slapen ze in de garage. Familieleden brengen dan eten en het
team vergadert. Ze zijn het hele
jaar bezig om de auto te onderhouden en onderdelen te zoeken. ,,Het is geen goedkope
sport. De drie dagen voor de race
besteden we ongeveer 2000 gulden aan alleen al olie en benzine”, vertelt Rosalina. Het team
heeft nog geen sponsor, maar is
wel op zoek. Of zij ook naar de
races op Aruba gaan, hangt af

van hun prestatie dit weekeinde.
Aan de naam dragracing
kleeft een negatieve reputatie.
Beelden van illegale straatraces
en de film The Fast & The Furious schieten vaak als eerste te
binnen. Dragraces hebben echter niets te maken met illegale
wedstrijden. Vol passie sleutelen
gemotiveerde teams wekenlang
aan hun auto. De Curaçao International Raceway houdt intussen alles goed in de gaten.
De
bloeddrukverhogende
sport begon in Amerika, net na
de Tweede Wereldoorlog. Deze

Een van de deelnemende auto’s in de dragraces van 2006.

In Amerika is dragraces een populaire sport.

De Ford Mustang van het Famoco Racing Team. FOTO’S JEU OLIMPIO
maand bedacht NHRA precies
51 jaar geleden de regels voor de
sport en zorgden zij voor professionele faciliteiten. In Amerika
is dragracing uitgegroeid tot een
miljoenensport. De wedstrijden
worden regelmatig breed uitgemeten in de media.
Over een afstand van 402 meter strijden de deelnemers om
de beste tijd. De verliezende rijder wordt na elke race geëlimi-

neerd, de winnende coureurs
gaan door tot er één per categorie overblijft. De auto’s zijn in
verschillende categorieën onderverdeeld. De geschiktheid voor
een categorie wordt bepaald aan
de hand van specificaties zoals
type auto, motorinhoud en -type
en het gewicht.
De sport is op Curaçao 33 jaar
geleden begonnen. Vanaf de eerste wedstrijd in 1971 is dragracing hier een van de meest populaire lokale sporten. Snelheid
en de adrenalinekick die het publiek ervan krijgt is een van de
redenen dat de wedstrijden zo
druk bezocht worden. Een positieve rivaliteit tussen Curaçao en
Aruba houdt de bevolking al tijden bezig. Tijdens de viering
van het dertigjarig bestaan in
2001 werd de grootste dragrace
in de geschiedenis van het eiland gehouden.
Voorheen vonden de races
plaats op Koral Tabak. Een nieuwe racebaan werd in 1996 in gebruik genomen: Curaçao International Raceway bij Ronde
Klip. De vernieuwde baan kan
zich meten met locaties in Amerika en staat bekend als een van
de beste in het Caribisch gebied.
De baan is geplaatst op een plateau dat 50 meter boven de zeespiegel uitrijst. Dit zorgt voor
een adembenemend uitzicht,
waarbij zelfs Bonaire te zien is.
Op de tribune is plaats voor
meer dan 9000 toeschouwers.

FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
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Bonaire

Bonaire Heineken
Jazz Festival 2007
Van onze correspondent

Kralendijk - De derde aflevering van het Bonaire Heineken Jazz Festival 2007 wordt
een muziekfeest van vier dagen met gerenommeerde internationale artiesten van 17
tot en met 20 mei 2007.
Er is net als voorgaande jaren
een breed programma met voor
‘elck wat wils’ opgezet, waaronder salsa, latin jazz, jazz van
Amerikaanse en Europese bodem, krioyo-muziek uit de regio
en op de openingsavond een
jazz & poetry concert.
Op 17 mei gaat het van start
met een openingsavond die er
mag zijn en voor iedereen toegankelijk is zonder entreekaarten. Het festival begint bij Fort
Oranje om 19.30 uur met jazz
en poëzie en wordt vervolgd op
het Wilhelminaplein, waar de
festivalbands tot na middernacht optreden. Er zijn dagelijk-

se jam sessions in Jazz Café
Little Havana met festivalmuzikanten. De toegang tot al deze
activiteiten is gratis.
Op 18 en 19 mei zijn er de
hoofdconcerten in Plaza Resort
op het strand bij
het Tipsy Seagull Restaurant.
De toegangsprijzen zijn laag gehouden. De entree is 30 gulden
per avond of 50 gulden voor
twee avonden. Studenten betalen half geld op vertoon van hun
ID.
Voor liefhebbers is er een
VIP-arrangement bij Plaza Resort: zij betalen 117,50 gulden
voor een driegangendiner inclu-

sief toegangskaart en voor 25
gulden aan drankjes.
Zondag 20 mei begint met
een jazzbrunch in Divi Flamingo Resort. Om 17.00 uur is er
een beachparty bij Bongos Beach met de Freewinds Band en
gasten en de laatste klanken van
het festival kunnen worden gehoord in Café Little Havana vanaf 22.00 uur.
Gedurende alle dagen van het
festival is er een tentoonstelling
van Antilliaanse kunstenaars in
Kas di Arte - Polyrhytmik, met live music en wijnproeven vanaf
17.00 uur. De opening is op 16
mei om 17.00 uur in de middag.

Zeven onderscheidingen op Bonaire
Van onze correspondent
Kralendijk - Een zevental burgers
heeft gisteren uit handen van gezaghebber Herbert Domacassé een koninklijke onderscheiding ontvangen.
De onderscheiden personen zijn:
Miriam Celsa Frans lid in de Orde
van Oranje-Nassau
Minhela Dolores Helmyr lid in de Orde van Oranje-Nassau
Felicia Henriette Provence lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Patricio Mariano Thomas lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Evert Lucas Piar Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau
Bartolomeo Rolando Pourier Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau
Raymundo Pedro Saleh Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.
Advertentie
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Pacheco Domacassé
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Herensia met Domacassé
Van onze correspondent
Kralendijk - Het laatste deel van
de vierdelige serie ‘Boneriano,
homber di laman’, wordt vandaag uitgezonden via TV-11 om
20.00 uur. De op Curaçao wonende Bonaireaanse ex-onderwijzer en ex-hoofd van Cultuur
op Curaçao is de hoofdpersoon
in het programma ‘Herensia’.
Programmamaker Bòi Antoin
zegt dat deze historische documentaire van Domacassé nooit
op televisie is vertoond. Domacassé voert in de documentaire
de laatste generatie op die nog
naar zee trok. Zoals bekend
speelden Bonaire en de Bonaireanen in botenbouw en zeemanschap een grote rol.
Het is nu de vierde week dat
Pacheco Domacassé de kijkers
met zijn documentaire in de ban
houdt. Hij levert alles aan: interviews en beelden, maar laat
vooral zien hoe belangrijk het
kleine Bonaire was in de scheepvaart tussen de eilanden van de
Nederlandse Antillen en de regio. Het is een documentaire die
pas werkelijk tot leven kon wor-

den gebracht op het moment dat
de Oksna (culturele samenwerking tussen Nederland en de
Nederlandse Antillen) in de jaren negentig de fondsen daarvoor beschikbaar stelde.
Domacassé zegt dat hij veel
positieve reacties heeft gekregen
op de drie voorgaande uitzendingen. Het betekent een voldoening voor Domacassé, die
daarin het bewijs ziet dat hij een
goed stuk werk heeft afgeleverd.
De laatste aflevering van de
serie besteedt aandacht aan de
drama’s op zee; vooral waar Bonaireaanse zeelieden in de
Tweede Wereldoorlog bij betrokken waren.
Antoin zegt dat het thema
goed past bij de vier mei-herdenking die immers gericht is op de
(Bonaireaanse) gevallenen in deze oorlog. In het tweede deel van
Herensia besteedt Bòi Antoin
aandacht aan de viering van San
Wan. Dat feest wordt in juni in
Rincon gevierd. Ook 30 april, de
Dag van Rincon komt aan de orde en staat natuurlijk zaterdag in
de belangstelling.

Advertentie

Sorobon Beach Resort zoekt met spoed een

full time medewerkster

voor de frontdesk, receptie en restaurant.
Sorobon Beach Resort is een naturisten resort met 30 chalets,
gelegen aan het Lac, aan de oostkant van Bonaire.
Wij bieden onze gasten uit de hele wereld rust, privacy en het
genieten van de natuur boven en onder water, in een prachtige
omgeving met een privé naaktstrand.
Wij denken aan een vlotte collega die naast Engels en Nederlands
ook nog Frans of Duits kan spreken.
Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarnaast
verwachten we nauwgezetheid bij het corresponderen en het
maken van reserveringen.
Je werkt in een klein teamverband en we kennen 3 verschillende
diensten.
Wij bieden een zesdaagse werkweek, goede salariëring en een
absoluut prettige werkomgeving.
Sollicitaties richten aan: Sorobon Beach Resort
Afd. Personeelszaken
Postbus 14
Kralendijk, Bonaire
7178080
E-mail: rian@sorobonbeachresort.com

Vakbonden
vieren 1 mei
Van onze correspondent
Kralendijk - De Bonaireaanse vakbonden AFWB, Abvo,
BPWU, Fedebon, NAPB, Simabo en de Bonaire Taxi
Bond (BTB) zullen gezamenlijk de Dag van de Arbeid op 1
meivieren.
De coördinatie van de viering is in handen van Charley
‘Chaly’ Anthony.
De viering begint met een
mis in de kerk van San Bernardo, om 14.00 uur gevolgd
door een viering bij het kantoor van de Abvo aan de Kaminda Yako Bato. Alle leden
van de vakbonden zijn uitgenodigd.
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‘Een groot

ANA VAN LEEUWEN IN GESPREK MET...

Miguel

Goede

Hij heeft heel wat verkiezingen van dichtbij meegemaakt: vooraf door middel van onderzoek en enquêtes - en achteraf middels
cijfermatige en historische analyses. De eilandsraadsverkiezingen
van 20 april waren, volgens politicoloog en bestuurskundige dr.
Miguel Goede, op Curaçao in meerdere opzichten ‘anders dan
anders’. Er is, volgens hem, dit jaar een onomkeerbare trend
ingezet waarmee hij niet zo blij is. Niet dat de uitslagen op zich erg
verrassend waren, maar de verkiezingssfeer was ‘uniek en soms
grimmig’. Een ‘mediacircus’ was het ook, waarbij veel geld - soms
van onbekende derden - meer dan ooit tevoren een rol speelde. Op
enkele uitzonderingen na, is tijdens de campagne bovendien
inhoudelijk weinig aan de kiezers uitgelegd over concrete plannen
en prioriteiten. Goede, twee jaar geleden voorzitter van de
Referendumcommissie Curaçao, noemt het op grote schaal
inschakelen van de media ‘een onvermijdelijk proces’ evenals het al dan niet anoniem - ‘sponsoren’ van bepaalde partijen,
kandidaten of ideeën. Denk: de Slotverklaring. Dat `sponsoren’
zou, zijn inziens, volgende keer wel aan regels gebonden moeten
worden. Rode draad was en is nog steeds de Slotverklaring. Daar
ontkomt geen enkele partij aan, alhoewel Goede er zeker van is dat
alle partijen - zowel de voor- als de tegenstanders - nu veel meer
dan vóór de verkiezingen, bereid zullen zijn water bij de wijn te
doen; let wel: zonder - al te veel - gezichtsverlies, want dat is voor
politici een `no no’. ,,Het worden een paar druppels water of
misschien wat ijsklontjes bij de wijn, zonder dat die wijn
ondrinkbaar of te waterig wordt, het kan nu eenmaal niet anders.”
Duidelijk is voor hem ook, dat verkiezingen heel veel met emotie
en maar bar weinig met ratio te maken hebben. Het ideale
formatiescenario, volgens deze politicoloog: een PAR/ PNP/MANcoalitie. ,,Je moet partijen bij elkaar brengen. Misschien is dit wel
het beste dat had kunnen gebeuren.”

G

oede, de vorig jaar
na enige controverse `afgezette’ decaan
van de Sociaal Economische Faculteit
(SEF) van de UNA, volgt het verkiezingsgebeuren op Curaçao
en de Antillen al jaren. Hij
houdt daarbij meestal, vaak samen met zijn studenten, de nodige enquêtes, die hij nooit vóór
de uitslag van de `echte’ verkiezingen bekendmaakt. Heel bewust niet, want dat is ‘pure beïnvloeding’ van het electoraat. ,,En
daar doe ik niet aan mee. Dat gebeurt al genoeg.” Het niet publiceren is, zo zegt hij, een van de
belangrijkste spelregels in de enquêtewereld. Wat, volgens de
politicoloog, geen goede tendens
is, is dat zoveel niet-weten-

schappelijke en daardoor mogelijk subjectieve enquêtes en
steekproeven lukraak en voor
zoete koek door de media worden overgenomen.
Zelf heeft hij er een drietal
uitgevoerd dit jaar (in januari, februari en maart). Duidelijk werd
toen al, beginnende in januari,
wat op verkiezingsdag een feit
werd: de PAR zou de grootste
partij worden en uiteindelijk
met circa 20.800 stemmen de
verkiezingen winnen, gevolgd
door de MAN die circa 13.800
stemmen in de wacht sleepte.
Niet veel nieuws onder de zon
dus, zegt Goede, verwijzend
naar de steekproefuitslagen,
waarbij de PAR al sinds begin
dit jaar op ruim 18 procent van
het aantal stemmen stond. Geen

Verkiezingen: anders en grimmig.
verrassingen. Maar toch. Een
beetje - soms onaangenaam verrast is Goede wel door tal van
andere factoren, zoals de ‘referendumachtige taferelen’ rond
deze verkiezingen, de Slotverklaring als inzet, de rol van de
media en meer, waardoor
deze verkiezingen vrij uniek,
hier en daar zelfs wat ludiek,
maar soms ook merkwaardig
aandeden.
Hou er als kiezer rekening
mee, dat dit het begin is van een
tijdperk dat mogelijk alleen nog
intensiever zal worden, verwacht hij: door de media gedragen campagnes met maar heel
weinig ‘echte inhoud’, waarbij
vele duizenden guldens gespendeerd worden in sommige gevallen afkomstig van onbekende

donoren. Het circus komt nu
pas goed op gang, met andere
woorden. Een analyse.

baar moet je toch en zelfs heftig
campagne blijven voeren als partij.”

Verrast door de uitslag van de
verkiezingen?
,,Ik was enerzijds niet verrast
omdat ik metingen heb gedaan.
Anderzijds was ik dat wel, omdat het vele geld dat in omloop
was, eigenlijk niet erg veel
heeft uitgehaald voor bepaalde
partijen: de PAR stond vanaf februari rond de dertig procent
(van de stemmen); als je dan
twee maanden lang campagne
voert en veel geld spendeert en
je krijgt alsnog circa dertig
procent is dat voor mij verrassend, een openbaring. Het is
dan zeker niet juist, dat je geen
campagne hoeft te voeren; blijk-

Ben je het eens met de partijen
die beweren dat ze weinig of
geen zetels behaalden, omdat ze
maar weinig geld te besteden
hadden?
,,Zo simpel is het, denk ik, niet.
Anderzijds is de relatie geld-zetels er wel degelijk. Zie het geval
Gerrit Schotte (kandidaat zeven
op de MAN-lijst). Ik ben verbaasd hoeveel stemmen hij
heeft gehad. Het gaat echter niet
om geld sec, maar om de vraag
hoe je er mee omgaat, wat je er
mee doet. Wat koop je en wat
koop je niet? Je moet ook als
geldschieter goede keuzes maken.”
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mediacircus’
De vele enquêtes die uitgevoerd
zijn...
,,Enquêtes zijn op zich onschuldig. De vraag is waarom worden
ze gedaan en wat zijn de beweegredenen? Wat doen ze ermee? Een van de spelregels is
dat je ‘polls’ niet behoort te publiceren. Nooit vóór de verkiezingen, bovendien moeten ze
wetenschappelijk worden uitgevoerd.”
De ‘polls’ die wel gepubliceerd
zijn, waren weliswaar niet wetenschappelijk maar wel ‘close’...
,,Ja, dat is wel zo, maar ik blijf
geloven dat mensen recht hebben op echte informatie, op inhoud. Ze verkopen de mensen
de laatste jaren zoveel, in zoveel
verscheidene
verpakkingen,
zonder ze te zeggen waar het
exact om gaat: ‘one-liners’, spotjes, uitslagen van enquêtes. De
echte inhoud komt niet genoeg
aan bod. Mensen worden een
bepaalde richting opgeduwd. Ik
heb me vanwege mijn studie
zelf ook heel lang vergist: je
leert dat politiek een rationele
bezigheid is met een vleugje
emotie; maar als je zo’n vijfentwintig jaar bezig bent, dan
merk je dat het 80 procent emotie en 20 procent ratio is en niet
omgekeerd, zoals ons is geleerd.”
Is dat goed of slecht?
,,Wat je merkt, is dat er onder
het electoraat een bepaalde passie is en dat mensen zich betrokken voelen. Wat er nu moet komen, is dat ze er ook inhoudelijk
mee betrokken raken; mensen
moeten echt weten waar het om
gaat. Wat iedereen ook wel beseft is, dat nu de kiezer heeft ge-

hun kaarten te vroeg op tafel gelegd; die kaarten: uiteraard de
Slotverklaring. Behalve dat je
heel lang de aandacht moet vasthouden, zijn de kaarten al vroeg
bekend en kan iedereen inspelen op jouw kaarten.”
Heel weinig aandacht voor partijprogramma’s...
,,Ja, het is maar een kleine minderheid geweest, die wel gedegen programma’s heeft gepresenteerd; er waren goede programma’s bij, maar een
overgrote meerderheid heeft eigenlijk bitter weinig gedaan: of
het oppoetsen van het oude programma voor de verkiezingen
van vorig jaar of een velletje papier met wat punten erop. Sommige waren bovendien bijzonder laat met de presentatie.”
‘Coalitie PAR, PNP en MAN is wenselijk.’
sproken, het echte werk moet
gebeuren. De macht is verdeeld
en nu gaat het in de zogenoemde achterkamertjes gebeuren,
tenminste dat is de verwachting.”
De afgelopen verkiezingscampagne...
,,Er stond duidelijk iets op het
spel. De belangen waren heel
groot: de Slotverklaring dus. Opmerkelijk is dat alles een week
later alweer wat veranderd is, het
is allemaal toch wel erg relatief.
Het was wel erg scherp. Je zag
daarnaast dat de financiële sector een soort schaduwcampagne
voerde. Of het goed is zoals het
gegaan is? Ik weet het niet. We
moeten wel beseffen dat we nog
in een partijendemocratie zitten.
Je moet de partijen versterken

iguel Goede wordt geboren op
31 december 1961 in Paramaribo. Op zijn vierde verhuist hij
met zijn ouders naar Curaçao, waar hij
opgroeit. Hij studeert aan de Universiteit van Nijmegen politieke wetenschappen. Deze studie rondt hij in 1987
af. Hij keert na de studie terug naar
Willemstad en gaat hier aan de slag als
beleidscoördinator voor het eilandsbestuur. Dat doet hij een jaar. Daarna
werkt Goede van 1988 tot 1992 als management consultant voor de eilandelijke overheid. In 1992/1993 is hij respectievelijk waarnemend hoofd van het
Stafbureau van het Eilandgebied en
hoofd van de sectie organisatie en informatie van datzelfde bureau. Tussen
1993 en 2001 is Goede directeur van
Anderson Business Consulting Dutch
Caribbean, in het bijzonder belast met
het opleiden van nieuw aangetrokken
consultants. In 2002 maakt hij de over-

M
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zodat ze hun rol kunnen spelen.
Als je de partijen verder gaat verzwakken, dan ga je steeds meer
de richting op van een directe
democratie, wat op zich niet erg
is, maar het wordt allemaal wel
onbeheersbaarder, minder overzichtelijk en minder transparant. Dat gevoel had je deze verkiezingen al, veel mensen
wisten niet wie ze beïnvloedde.”
Een opvallend dure campagne?
,,Ja, dat terwijl iedereen zei dat
er geen geld is... Ik denk dat geld
wel degelijk een belangrijke rol
heeft gespeeld. Je moet behalve
geld, trouwens ook goede mensen hebben die goede spots en
ander materiaal maken. Ik heb
goede spots gezien, maar ook
spots die, volgens mij, zo slecht
waren waardoor ze averechts

werkten. De PAR en de MAN
hadden goede mensen en goede
spots, de juiste boodschap op het
juiste moment. Geld is duidelijk
een middel om talent en exposure te kopen.”
Volgens velen had de PAR het
meeste kapitaal achter zich.
Heeft de partij het geld doeltreffend gebruikt?
,,Ja en nee. De PAR is, volgens
de peilingen, tussen februari en
april niet gegroeid. Ze hadden
anderzijds wel negen partijen tegen zich, dus ze hebben een goede verdediging geboden, om
niet achteruit te gaan in stemmen. Maar met die middelen tot
je beschikking, had je er meer
van kunnen maken. De PAR is
de campagne te vroeg, nog voor
carnaval gestart, en ze hebben

Miguel Goede
stap naar de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Hij is er vanaf
2002 programma-coördinator bestuurskunde en lid van het managementteam
van de UNA. Hij is in 2005/2006 decaan van de Sociaal Economische Faculteit (SEF). In september 2005 promoveert Goede aan de Universiteit van
Tilburg met een dissertatie over verzelfstandiging van overheidsorganisatiesen instellingen op de Antilliaanse eilanden (‘Groei en fragmentatie van de
overheid en de Nederlandse Antillen’).
Dr. Goede is sinds 2006 lid van de Raad
van Toezicht van de leerstoel Good
Governance bij de UNA. Daarnaast is
hij programma-coördinator bestuurskunde en lid van het managementteam
van de Antilliaanse universiteit. Goede,

die in 2005 voorzitter is van de Curaçaose Referendumcommissie, heeft de
afgelopen tien jaar behoorlijk wat gepubliceerd, beginnende, in 1996, met een
stuk over ‘de veranderende rol van de
overheid van Curaçao’. Een greep uit
andere artikelen die de Surinaams/Curaçaose politicoloog/bestuurskundige
gepubliceerd heeft: ‘Leadership in Curaçao’(1999), `Integriteit, wat is dat?’
(2002), ‘Reflecties op Koninkrijksrelaties’ (2003), ‘Media en democratie’
(2006).
Hij is de afgelopen jaren betrokken
geweest bij een groot aantal projecten.
Een aantal daarvan: leiderschapstraining voor schoolhoofden van alle openbare scholen op Curaçao, voorzitter
Referendumcommissie 2005, interim

Is het spel eigenlijk niet deels al
- gedeeltelijk voor de verkiezingen en achter de schermen gespeeld?
,,Dat weet ik niet. Het is in elk
geval klassiek en goed dat de
PAR als winnaar het voortouw
genomen heeft. Als je daar van
afwijkt kan het moeilijk worden.”
Is het goed of tijdverlies dat de
PAR met alle partijen praat?
,,Ik vind het goed. De kiezers
hebben gesproken en ik denk
dat het een goed gebaar naar de
kiezers toe is. Ik kan me niet
voorstellen, dat je als grootste
partij niet zou praten met bepaalde partijen. Al zou het
pro forma zijn, praten moet je
als grootste partij met alle partijen.”
Op pagina 14+15

‘Een paar druppels water...’

management Caprileskliniek, interim
management Reclassering, consultant
bij de voorbereiding van Vishon Kòrsou
(een masterplan tot 2020), web strategy
voor het departement van Onderwijs,
‘reinventing government’ 1996-2000
(voor de Antilliaanse regering en de
Curaçaose overheid) en ‘reinventing an
airline’.
Hij is aangesloten bij diverse organisaties. Zo is hij onder meer lid van het
bestuur van Carmabi, voorzitter van de
vereniging Bestuurskunde Antillen en
Aruba (VBNA), lid van de Rotary en
een van de oprichters van de Curaçao
Leadership Forum. Zijn hobby’s:
moutainbiking, lange afstandszwemmen, taekwondo (zwarte band),
lezen en het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen. Miguel Goede is getrouwd met Graciela. Ze hebben twee
kinderen: Christopher (15) en Stephanie
(13).
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‘Een paar

Vervolg van pagina 12+13
miguel goede

Enige formatiescenario’s...
,,Er zijn voor mij drie scenario’s:
ten eerste PAR, PNP, Forsa Kòrsou en DP. Dat zou een soort
pro-Slotverklaring-coalitie zijn.
Je kan je ook voorstellen dat de
contra-stemmers een blok vormen, met uitsluiting van de
PAR en de PNP. Dit scenario
wordt nu wel degelijk in bepaalde groeperingen genoemd. De
kans van slagen is, denk ik, niet
groot. Dan heb je scenario drie:
dat er een compromis komt tussen de voor- en tegenstanders. Je
kan kiezen voor de FOL (2),
maar mijn voorkeur gaat uit
naar de MAN (5): die partij was
immers ‘leider’ in de discussie
tegen de Slotverklaring. Als je
een echt compromis wilt hebben, dan zou er een akkoord
moeten komen (tussen PAR en
PNP) met de MAN. Er valt voor
de MAN wat de halen door met
de PAR te gaan regeren. Er zijn
diverse scenario’s dus. Het
minst wenselijke vind ik samenbundeling van de tegenstanders.
Niet wenselijk, gezien de uitslag,
onder meer. Bovendien ben ik
voorstander van het samenkomen van partijen die voor- en
tegenstander zijn.”

wordt over de - vervanging van de Slotverklaring, bijvoorbeeld.
Twee dingen zijn belangrijk:
het weer creëren van een breed
draagvlak in de Eilandsraad
voor de aangepaste Slotverklaring en goed nadenken over de
vraag of er weer een referendum
moet komen, zoals staat in een
besluit van de Eilandsraad. Voor
mij is dat niet noodzakelijk,
maar ik kan me voorstellen dat
sommigen het wel nodig vinden. Ik denk dat zo’n referendum na de RTC moet plaatsvinden.”
Wat zou dan de vraag moeten
zijn?
,,Ga je akkoord met de Slotverklaring, of hoe dat dan heet? Het
zou een ‘ja/nee’ referendum
moeten worden.”

‘Dit is het beste resultaat.’
Is een compromis echt haalbaar
en - vooral - werkbaar?
,,Iedereen was het er over eens,
dat de Slotverklaring niet het
laatste woord is; iedereen is het
er ook over eens, dat bepaalde
dingen beter kunnen; de voorstanders zeiden het als ‘totaalpakket’ te willen zien en dat het
‘geen schoonheidsprijs verdient’. Het ging eigenlijk om
scoren. Iedereen was het immers eens met de Slotverklaring, totdat het ‘score-gedrag’
zijn intrede deed. Je moet er nu
dus voor zorgen, dat iedereen
zich er weer achter schaart op de
een of andere manier. Misschien zou je het zo moeten spelen, dat het weer naar een commissie van de Eilandsraad gaat
waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn en dat je het gezamenlijk toch tot een goed einde
brengt.”
De Eilandsraad moet de zaak
dus weer onder de loupe nemen?
,,Ja. Ik denk dat het ook goed
zou zijn als de gesprekken over
het Slotakkoord worden afgerond op Curaçao en niet in
Nederland zoals vorige keer (in
november 2006 in Den Haag).
Nederland is natuurlijk partij,
dus zou er een Nederlandse delegatie hier naartoe moeten komen. Behalve de symboliek, kan
dan ook niemand meer zeggen
dat ze er niet bij betrokken waren of niet weten wat er besproken is. Geen smoesjes meer.”
Je lijkt behoorlijk optimistisch
gestemd over het bereiken van
dat compromis...
,,Ja, dat ben ik. Het ligt misschien veel meer in de symboliek dan op het eerste gezicht

lijkt. Er zijn natuurlijk enkele
punten waaruit men moet zien
te komen, waardoor het dragelijk wordt voor iedereen, maar
het zijn geen breekpunten volgens mij.”
De tegenstanders beweerden
direct na de verkiezingen dat het
document ‘van tafel’ is, nu
meer mensen er tegen- dan
voorstander van blijken. Zijn dat
dan loze kreten, rethoriek of wat
anders?”
,,Kijk, er zijn sinds november vorig jaar, toen de verklaring werd
getekend, een paar heel onhandige dingen gebeurd. Zonder alles weer op te willen sommen, is
wel duidelijk dat het de PAR was
die deze verkiezingen tot een
verkapt referendum heeft uitgeroepen, hierna volgde de rest en
de uitslagen zijn als zodanig ook
politiek uitgelegd. Het was echter geen referendum; natuurlijk
hebben velen pro of contra gestemd. Maar het is echt kort
door de bocht om het als referendum te zien; verder moet
niet vergeten worden dat er nog
een echt referendum moet
plaatsvinden. Dus als we de verkiezingen zouden beschouwen
als zijnde een signaalfunctie die
duidelijk geïnterpreteerd moet
worden en ophouden zo
krampachtig te denken in termen dat voor of tegen ‘gewonnen’ heeft, dan heeft iedereen
meer ruimte. De meerderheid
is, hoe je het of draait of keert,
erg broos en krap. Neem nou
bijvoorbeeld Nelson Pierre
(LNPA/2 zetels). Heeft hij nu
echt tegen de Slotverklaring
campagne gevoerd? Nee, het
ging hem meer om de (situatie
bij) overheids- en nutsbedrijven.

En daar heeft hij stemmen mee
behaald.”
Nederland heeft wel meteen
gezegd dat ze niet opnieuw gaat
onderhandelen...
,,Ja, dat heeft de PAR ook gezegd. Het is evenwel een nieuw
moment en we moeten leven
met deze realiteit. Ik denk dat de
meesten zich daar wel degelijk
van bewust zijn en zo zullen
handelen. Verder geloof ik dat
Nederland zal afwachten wat er
hier gebeurt; ik denk trouwens
dat er een continu overleg is geweest met Nederland. Misschien is dit wel een tegenvaller
voor Nederland, maar ik denk
toch niet dat men daar erg moeilijk of koppig over zal gaan
doen.”
Een nieuwe realiteit dus...
,,Ja, misschien is dit wel het
beste wat had kunnen gebeuren.
Stel dat de pro- of contra-groep
een duidelijke meerderheid
had behaald. Dan had je een
minderheid gehad die toch niet
gehoord wordt; nu ben je gedwongen om met beide kampen
- die beide gepassioneerd
zijn - samen tot iets te komen,
het resultaat dwingt hen immers
daartoe. In the end is dat het
beste dat had kunnen gebeuren,
denk ik. Als je als ene groep
je zin doordrijft komen er vroeg
of laat verwijten. Nu moeten
ze wel tot één standpunt komen
dat voor alle partijen acceptabel
is.”
Water bij de wijn dus...
,,Precies, het zijn maar een paar
druppels water waar het om
gaat. Misschien wat ijsblokjes
voor mijn part, maar de wijn

blijft heel drinkbaar. Je moet bepaalde dingen die nu blijkbaar
onaanvaardbaar zijn (in de Slotverklaring) gewoon heel goed
uitleggen.”
Is december 2008 haalbaar voor
het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur?
,,Ja, om meerdere redenen. Ten
eerste omdat het moet. Ten
tweede omdat we weten dat het
ambtelijke werk is doorgegaan,
de voorbereidingen zijn doorgegaan. Dus ik denk dat we nu gewoon moeten vasthouden aan
die nieuwe datum. Ik ben geen
voorstander van het niet stellen
van een soort streefdatum. We
zijn te sterk in uitstel, we hebben te vaak koudwatervrees. Ik
vind het sowieso goed dat we de
‘guts’ en de ambitie hebben gehad om een datum vast te stellen
(aanvankelijk juli 2007). Dat het
door allerlei omstandigheden
niet haalbaar is gebleken, is voor
ons geen reden om alles maar
op de lange baan te schuiven. Je
moet een streefdatum vaststellen, anders werken de dingen op
Curaçao gewoon niet.
Het
wordt dan zo’n ‘we zijn ermee
bezig gedoe’; we maken het niet
af.”
Is die nieuwe datum wel realistisch en haalbaar?
,,Ik denk het wel. Ik zou het niet
eens ambitieus willen noemen.
We moeten wel lering trekken
uit het verleden en ervoor zorgen dat de incidenten die
zich rond deze Slotverklaring
hebben voorgedaan zich niet
herhalen. Dus we moeten er
voor waken dat er niet weer
tweedracht komt in de Eilandsraad wanneer onderhandeld

Als het ‘nee’ wordt?
,,Dan zij het zo. Daar komt het
zelfbeschikkingsrecht om de
hoek kijken. Het is zonde van de
tijd, maar je kunt er niet omheen, alleen de bevolking kan
daarover een uitspraak doen Als
je als bestuurders en politici je
werk goed doet, je naar behoren
luistert naar de mensen, dan is
de kans heel klein dat je ‘nee’
krijgt.”
Dus voor het ingaan van de
nieuwe status weer een referendum?
,,Volgens mij is dat afgesproken.
Er moeten ook nieuwe verkiezingen komen, maar dan na het
ingaan van de nieuwe status. Er
zijn twee referentiekaders en
beide schrijven voor dat er binnnen een jaar na het ingaan van
de nieuwe status verkiezingen
uitgeschreven moeten worden
voor - in ons geval - de Staten van
Curaçao. Ik geloof dat tot die tijd
de - nu nieuw gekozen - Eilandsraad aanblijft.”
Welke politicus heeft het deze
verkiezingen heel goed gedaan?
Wie viel het meeste op door
zijn/haar optreden?
,,Dat hangt er vanaf welk criterium je hanteert Ik denk dat
meerdere politici het goed hebben gedaan. Qua resultaat moet
ik Charles Cooper (MAN) en
Nelson Pierre LNPA) noemen.
Alhoewel ik het met keuzes die
Cooper heeft gemaakt niet eens
was, hebben die hem niet geschaad. Hij ging qua stemmen
achteruit, maar de partij is behoorlijk gegroeid. Emily de
Jongh (PAR) heeft het ook goed
gedaan: negen partijen tegen je
is niet niks; ze is op allerlei manieren aangevallen en is toch
consistent gebleven. Het charisma dat ze bij de Statenverkiezingen vorig jaar had, heeft ze weten te behouden. Ze scoort goed.
Nelson Pierre heeft het goed ge-
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druppels water...’
daan trouwens: het aantal zetels
voor zijn partij is verdubbeld. Ik
ben het niet eens met bepaalde
stijlen van Pierre, maar goed
was wel een duidelijke strategie
ten aanzien van de overheidsnv’s.”
Wie hebben het zonder meer
slecht gedaan?
,,Dat is niet zo gemakkelijk te
zeggen. De mensen hebben min
of meer gedaan wat ik zo verwacht had. Van Nelson Navarro
(Forsa Kòrsou) en Zus de Lannooy (PNP) had ik wel meer verwacht, trouwens. Ze hebben de
reputatie, ze hebben het apparaat.”

Partijen tot elkaar brengen.

FOTO’S JEU OLIMPIO

Wat is er mis gegaan met hen?
,,Onder meer de positionering
ten aanzien van de Slotverklaring.Veel mensen die voor de
Slotverklaring waren, hebben
toch voor de PAR - de grootste
partij - en niet voor de PNP gekozen. De PNP heeft trouwens
een goede campagne gevoerd
vind ik, maar het is gewoon niet
gelukt voor deze partij. Bij Forsa
had je eveneens de kwestie Slotverklaring, maar ook: hoe ze zijn
ze omgegaan met hun lijst: wie
laat je binnen? Veel te veel mensen van allerlei partijen binnenhalen. Ze hadden juist een imago willen creëren van ‘we doen
de dingen anders’. Dat zijn ze
kwijt. Navarro heeft hiervoor
moeten boeten.”

Advertentie

Wat moet Navarro doen om
Forsa overlevingskansen te
geven?
,,Hij moet gaan regeren. Ik denk
dat hij nu dan ook onder grote
druk staat om mee te werken
aan het nieuw te vormen BC. Hij
kan het zich niet veroorloven als
oppositiepartij in de Staten of Eilandsraad door te gaan; dan zal
het gewoon niet meer lukken
voor Forsa.”
Geldt dat in zeker opzicht ook
voor de DP (1 zetel) die onder
leiding van Norbert George weer
nieuw leven ingeblazen is?
,,Zoals de politiek nu op Curaçao
is, is regeren altijd beter dan de
oppositiebanken; je hebt meer
‘exposure’; je kan meer laten
zien ‘wat je kan’. De DP kan
groeien als ze in het BC gaat zitten.”
Het scenario van MAN/PNP,
DP en FK is niet ondenkbeeldig,
maar onwenselijk zeg je?
,,Het is niet ondenkbeeldig,
maar ik vind dat je in elk geval
één partij die pertinent tegen
was, moet meenemen. Ik denk
zelf aan de MAN. Deze partij is
de leider van de ‘nee-groep’
geweest. Als je die vier bovengenoemde partijen alleen laat
regeren krijg je bovendien een
heel fikse oppositie. Je krijgt
dan ook wellicht onrustgevoelens in de samenleving omdat
je dan een meerderheid van

de contra-stemmers hebt uitgesloten. Bovendien is een
meerderheid van elf zetels erg
krap. Velen zullen zich wellicht
niet herkennen in zo’n overheid.”
De FOL...
,,Ik denk dat de FOL naar de oppositie moet. De FOL is op basis
van deze resultaten een afgewezen partij en dat kan je van de
MAN niet zeggen.”
Een nieuw BC...
,,Het wordt sowieso niet gemakkelijk samenwerken in een
nieuw BC, hoe dat er ook uit gaat
zien. Je moet daarom als partijen heel goede afspraken maken
en vooral heel goed weten met
wie je te maken hebt en hoe
daarmee om te gaan.”
Het ‘einde’ van de PLKP en het
vertrek van Errol Cova als leider...
,,Te veel breuken: een ‘lose-lose
situatie’ voor de vakbondspartijen. Ik weet ook niet of een lijmpoging wel enige zin heeft. Of
de PKLP blijft bestaan zonder
Cova is maar de vraag. Ze kunnen het proberen, uiteraard. Het
is voor Cova zelf het beste dat hij
is opgestapt. Ik ben overigens
niet echt verrast met wat hier gebeurd is: de PLKP heeft nooit
echt kunnen overtuigen en er
was constant onduidelijkheid, er
was verder continu kritiek op
Cova, ook binnen de partij. Het
begin, de eerste keer dat de partij
meedeed aan verkiezingen, was
de partij goed voor zo’n 13.000
stemmen. Maar dat gaat vaak zo
met de zogenoemde ‘uitdagende
partijen’. Het begint goed, daarna gaat het al snel bergafwaarts:
dat moet nu Navarro zien te
voorkomen. Dit is een goede les
voor hem.”
Wat is er met de FOL gebeurd?
Twee zetels, maar steeds verder
achteruit...
,,Ook hier hebben weer mensen
de partij verlaten: Lak, toen
Middelhof, vervolgens Ignacio
ook nog. Onrust dus. Anthony
Godett werd gevangen genomen, waardoor hij een tijd lang
niets kon doen. Godett heeft verder een soort nieuw imago willen presenteren, maar de tijd
was te kort om dat te doen. Hij
was rustiger, deed voor het eerst
sinds jaren mee aan een politiek
forum; hij heeft wat veranderingen willen invoeren, maar het
was te laat en te kort. De vraag is
nu of het wel wat zal uithalen als
hij dit volhoudt. Ze zijn bovendien bezig met een rigoureuze
reorganisatie. Godett wordt nu
zelf gedeputeerde. Ik weet niet
of ze wel goed hebben nagedacht, of dat het allemaal impulsief is.”
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Suriname gedoogt
nog landbouwgif
Van onze redactie

Paramaribo - Bepaalde soorten landbouwgif die internationaal verboden zijn, worden
nog even gedoogd in Suriname. Dit zegt minister Kermechend Raghoebarsing van
Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).
Handelaren en landbouwers
krijgen nog de tijd om het spul
te verhandelen of te verwerken.
Onduidelijk is wanneer precies
een algeheel verbod wordt afgekondigd.
Er wordt nog gewerkt aan de
wetgeving. Bovendien geldt een
periode om handelaren te be-

schermen tegen financiële schade. ,,Straks wordt ook het gebruik en bezit totaal verboden
van chemicaliën die niet meer
geïmporteerd mogen worden”,
zegt Raghoebarsing tegenover
de Ware Tijd. Hij gelooft dat er
steeds veiliger landbouwgif
wordt uitgevonden. De interna-

tionale trend kan dus gerust gevolgd worden. Voorlichting vanuit LVV heeft doorgaans weinig
effect. Landbouwers houden
zich ook slecht aan voorschriften. Controle van de overheid is
ook vanwege gebrek aan mankracht doorgaans beperkt tot exportproducten.

Landbouwers houden zich ook slecht aan voorschriften.

Advertentie

Onduidelijkheid
over hoofd lab
Van een onzer
verslaggeefsters
Philipsburg - De positie van het
laboratoriumhoofd van Sint
Maarten ligt onder vuur. Verschillende instanties vragen
om opheldering aan het Analytisch Diagnostisch Centrum
(ADC). Het is voor velen niet
duidelijk wat de kwalificaties,
studies of diploma’s van Etienne
Jamanika zijn, meldt The Daily
Herald. Door ongenoegen van
veel van de laboratoriummedewerkers werd er een rechtszaak
aangespannen.
De rechter besloot dat Jamanika weer aan het werk mocht en

afgelopen maandag deed hij dat
dan ook. De werknemers van
ADC liepen daarop demonstratief weg. Jamanika kwam rechtstreeks vanuit Nederland naar
het eiland, terwijl normaliter
eerst een proefperiode op Curaçao wordt doorlopen.
Het ADC heeft tot op heden
nog geen concrete stappen
ondernomen om de situatie op
te lossen. Directeur Arif Potmis
zegt een overeenkomst met Jamanika aan te gaan om de nu
onwerkbare sfeer weer ten goede te herstellen, zonder dat de
gezondheid van mensen in het
gedrang komt.

Nabestaanden wachten
strafproces in Suriname af
Van onze redactie
Paramaribo - De nabestaanden
van de slachtoffers van 8 december 1982 willen niets liever dan
het strafproces afwachten. Dit
zegt voorzitter Betty Goede van
de Organisatie voor Gerechtigheid & Vrede (OGV) tegenover
de website Waterkant.net. Ingaan op de debatten rond amnestie voor de verantwoordelijken heeft geen enkele zin. Er is
nu vooral behoefte aan innerlijke rust. De debatten in en buiten het parlement hebben daar
niet bepaald aan bijgedragen. De
OGV heeft daarom een bezinningsbijeenkomst
georganiseerd in de St. Alfonsuskerk.
,,We hebben het echt voor onze

nabestaanden gedaan, er was behoefte aan rust”, zegt Betty Goede. Er is onder meer gesproken
over het leed in 1982, maar ook
de atmosfeer van angst gedurende het militaire regiem. ,,De
dienst moest vooral de nabestaanden een hart onder de riem
steken. Op 8 december 1982 verloor Suriname vijftien zonen
door zinloos geweld. We luisteren naar alle discussies en hebben er geen behoefte aan erop in
te gaan. We focussen op hoe de
nabestaanden zich voelen. We
kunnen stellen dat de nabestaanden zich ongerust voelen,
vandaar de dienst om er gewoon
voor te zorgen dat er een bepaalde rust gevonden wordt.”

Advertentie

Een maand lang het

Antilliaans Dagblad voor maar Naf 21,00 (incl. ob). Bel 747 22 00.
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Nederland

Akkoord over de pardonregeling
Van onze redactie

Den Haag - Het kabinet
heeft de pardonregeling
voor
uitgeprocedeerde
asielzoekers op hoofdlijnen gereed. Dat zei
staatssecretaris Nebahat
Albayrak (Justitie) gisteren
na afloop van de ministerraad. Details over het pardon gaf ze nog niet.
,,Ik heb een mandaat gekreVan onze redactie
Schiphol - De topdrukte op
Schiphol heeft niet tot grote problemen geleid. De luchthaven
verwerkte gisteren een recordaantal van ruim 166.000 passagiers, aldus een woordvoerder.

Mandaat om gesprek aan te gaan met gemeenten
gen om het gesprek met de gemeenten aan te gaan. Dat ga ik
nu doen’’, aldus de staatssecretaris. Zij moet met de gemeenten
afspraken maken over bijvoorbeeld de huisvesting van asielzoekers die dankzij de pardonregeling alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Ook hun
integratie moet worden geregeld, evenals de stopzetting van
noodopvang voor vreemdelin-

gen die sommige gemeenten nu
nog bieden.
De coalitiepartijen CDA,
PvdA en ChristenUnie hebben
in het regeerakkoord vastgelegd
dat er een pardonregeling
komt voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet
(voor april 2001) een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.
Oorspronkelijk ging het om

Topdrukte op Schiphol
Doordat Schiphol extra personeel heeft ingezet om de bagage
af te handelen en om mensen de
weg te wijzen, ontstonden er

nergens opstoppingen. ,,Het
heeft niet tot extreme wachtrijen
of uitzonderlijke vertragingen
geleid’’, zei de zegsman. Het

een groep van naar schatting
26.000 vreemdelingen. Het is
onduidelijk hoe groot de groep
momenteel is.
Het gisteren in de ministerraad bereikte hoofdlijnenakkoord moet binnen enkele weken leiden tot een concreet uitgewerkte pardonregeling. De
komende weken worden gebruikt om de juridische details
te regelen. Duidelijk is al wel dat

asielzoekers die één keer gelogen hebben over hun identiteit
desondanks in aanmerking kunnen blijven komen voor het pardon. Wie dat heeft gedaan, moet
binnen twee maanden alsnog
z’n ware identiteit bekendmaken. In dat geval wordt dan goed
bekeken wat zich heeft afgespeeld,
aldus
Balkenende.
Mensen die structureel identiteitsfraude pleegden, hebben
hun kansen volgens hem verspeeld.

drukste moment van de dag was
tussen 08.00 uur en 10.00 uur
Nederlandse tijd. Met name het
aantal vertrekkende passagiers
(63.000) zorgt voor drukte. Veel
Nederlanders gingen gisteren
op meivakantie.

Advertentie

Omstreden
chirurg al in
2005 in de
problemen
Van onze redactie
Doetinchem - De chirurg bij wie
vorige week een patiënte na een
liposuctiebehandeling overleed,
is in september 2005 weggestuurd bij het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. De specialist mocht niet meer in het ziekenhuis werken omdat hij een
assistente medische handelingen had laten verrichten, waartoe zij niet bevoegd was.
Dat heeft de woordvoerster
van het ziekenhuis gisteren bevestigd. De operatiekamerassistente is ontslagen nadat duidelijk werd dat zij had ‘meegesneden’. Met de chirurg Edwin
van Onselen had het ziekenhuis
geen dienstverband, zodat ontslag niet mogelijk was.
Het ziekenhuis beklemtoont
dat het verbreken van de relatie
met de chirurg los staat van het
onderzoek naar de dood van een
patiënte in oktober 2004, waarbij Van Onselen betrokken was.
Het ziekenhuis heeft de chirurg
ervan beschuldigd dat overlijdensgeval niet te hebben gemeld. In een uitzending van het
televisieprogramma
EenVandaag zei de specialist deze week
de dood van de vrouw onmiddellijk aan de directie te hebben
meegedeeld.
Volgens het ziekenhuis zal
het interne onderzoek in de loop
van mei zijn voltooid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
heeft gezegd de resultaten af te
wachten. Sinds vorige week
onderzoekt de inspectie de dood
van een 21-jarige vrouw die na
een ingreep van de chirurg overleed. Die operatie vond plaats in
een privékliniek in Utrecht.

Zanger Nol Havens van VOF de
Kunst werd Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.

Dit jaar
3575 lintjes
uitgereikt

VORSTELIJK DINEREN
Op 13 november 2006 genoot Koningin Beatrix bij
Restaurant Fort Nassau van een heerlijk 4-gangenmenu.
Omdat zij het zo lekker vond, serveert Fort Nassau dit vorstelijke
menu ter ere van Koninginnedag ook aan u op

zaterdag 28, zondag 29 en maaandag 30 april.

MENU
Grilled Jumbo Scallops on a bed of Prosciutto,
sundried Tomato Julienne and a Balsamic Vinaigrette dressing.
k
Clear Chicken Broth served in a shot glass, with Lemon and Phyllo Stick
k
Filet of Salmon with lemon Emulsion, served with Sauteéd Vegetables
and Pommes Duchesse
Or
Rack of Lamb roasted with Dijon Mustard, Herbs and Hazelnuts,
served with roasted potatoes and steamed Broccoli Rosettes
k
Tart of Passion Fruit Bavarois, embraced by white Chocolate,
served on a swirl of Raspberry Coulis.

461-3450
Reservations

Van onze redactie
Den Haag - Ter gelegenheid van
Koninginnedag kregen 3575
mensen (van 36 tot 96 jaar) een
lintje, 78 meer dan vorig jaar.
Het aantal vrouwen steeg met
106 naar 1178. Er is ook opnieuw
een toename van het aantal vrijwilligers dat gedecoreerd wordt.
Dit jaar worden 3336 vrijwilligers beloond, 77 meer dan vorig
jaar. Er zijn minder mensen die
een lintje krijgen omdat ze zich
extra hebben ingezet in hun
werk: 208, 53 minder dan vorig
jaar.
Cineast Paul Verhoeven
wordt Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, net als entertainer Paul de Leeuw. Diens
collega-grappenmaker Bert Visscher wordt Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau, evenals zangeres Mathilde Santing en pianist Wibi Soerjadi. In de sportwereld viel deze eer te beurt aan
ondermeer schaatscoach Floor
van Leeuwen en schaatsarbiter
Simon Smit.
Advertentie

WE GEVEN
U ALTIJD
PERSOONLIJK
ADVIES EN METEN
GRATIS IN
EN DAT IS NOG MAAR ÉÉN VAN
ONZE TIEN STERKE PUNTEN!

Fl. 75,00 p.p. (excl.10% service charge and 5% sales tax)
ST. MARTHA SHOPPING CENTRE
SALIÑA - TEL:465-9665 / FAX:465-9667
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Nederland

Wouter Bos
werkt aan
tegenvallers
Van onze redactie

Den Haag - Het kabinet zal de noodzakelijke bezuinigingen over een langere tijd uitsmeren.
Het kiest voor structurele
maatregelen en niet voor incidentele ingrepen. Minister
Wouter Bos van Financiën heeft
dat gisteren gezegd na de ministerraad.
Het financieringstekort van
de overheid komt daardoor dit
jaar uit tussen de 0,5 en de 1 procent, terwijl eerder was uitgegaan van 0,2 procent. Volgens
Bos houdt het kabinet wel vast
aan de doelstelling uit het regeerakkoord om het tekort in
2011 om te buigen naar een begrotingsoverschot van 1 procent.
Bos toonde zich blij met de
steun die hij gisteren van de ministerraad kreeg voor zijn aanpak. ,,Hier staat een tevreden
minister van Financiën.’’ Volgens premier Jan Peter Balkenende kiest het kabinet voor rust
in het begrotingsbeleid.
Zowel Bos als Balkenende
onderstreepte dat de uitgangsituatie van het kabinet veel slechter is dan in de kabinetsformatie
werd gedacht. Toen werd nog

uitgegaan van een tekort van
800 miljoen euro, in plaats van
de miljarden die het nu blijkt te
bedragen.
CDA-fractieleider Pieter van
Geel toonde zich gisteren akkoord met het kabinetsbesluit.
Volgens hem blijven de in het
regeerakkoord gemaakte afspraken overeind. Eerder deze week,
toen Bos zijn plannen op hoofdlijnen al bekendmaakte, was hij
nog kritisch. Van Geel waarschuwde toen dat het kabinet de
bezuinigingen niet mag uitstellen. Kamerlid Ernst Cramer van
de ChristenUnie vindt dat het
kabinet voorzichtig moet zijn
met het vooruitschuiven van bezuinigingen. VVD-leider Mark
Rutte, die zich eerder zeer kritisch toonde, is het nog steeds
niet eens met de aanpak van
Bos. Rutte vreest dat een overschot van 1 procent in 2011 niet
haalbaar is als het kabinet niet
meteen ingrijpt. De PvdA steunt
de aanpak van het kabinet, bleek
enkele dagen eerder al.

Van onze redactie
Hilverrsum - Prins WillemAlexander heeft ‘echt nog geen
idee’ wanneer hij koning wordt.
Dat zei hij gisteravond in een tvportret dat de NOS ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag maakte. De troonopvolger heeft voor zichzelf gemerkt
dat hij er naar toe groeit, vertelde
hij interviewer Pieter Jan Hagens.
Hij ziet er niet tegenop: ,,Het
is een uitdaging waar ik me zeker op verheug en waar ik het
allermooiste van ga proberen te
maken.’’
Koningschap betekent ‘continuïteit en stabiliteit’, zei de prins
over zijn toekomstige functie.
,,Dus u moet niet verwachten
dat er ineens een hele andere

WillemAlexander
weet nog niet
wanneer hij
koning wordt
persoon staat. Ik ben mezelf en
samen met Máxima probeer ik
nu al een rol te vervullen die dan
gecontinueerd zal worden. En ik
denk dat je het koningschap in
Nederland kan benoemen: dat is
samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend. Zo zie
ik het zoals het nu gaat en ik

ABN Amro gaf aan nog steeds de voorkeur te hebben voor een fusie met Barclays. Volgens de bank
hebben RBS, Fortis en Santander nog geen concreet voorstel gedaan. Ook vindt de grootste bank van
Nederland dat er veel onduidelijkheid bestaat over hoe ze hun bod willen financieren. Daarnaast wil het
concern meer weten over de gevolgen voor het eigen personeel in het geval van een overname door het
bankentrio.

ABN Amro in delen verkocht
Van onze redactie
Amsterdam - ABN Amro heeft
de beschermingsmaatregel tegen een vijandig overnamebod
door het consortium geleid door
Royal Bank of Scotland opgeheven. Het bankentrio mag nu een
bod uitbrengen op ABN Amro
zonder dat daarvoor eerst toestemming is gegeven van het bestuur van de Nederlandse bank.
Dat maakte het concern gisteren
in een persbericht bekend.

Het consortium, dat verder
bestaat uit Belgisch-Nederlandse Fortis en het Spaanse
Santander, maakte deze week
bekend een bod op tafel te willen
leggen van 72 miljard euro op
ABN Amro. ABN Amro zei dat
de banken de boeken mogen inzien mits ze twaalf maanden
zouden afzien van het uitbrengen van een vijandig bod. Het
bankentrio wilde af van deze
clausule.

denk dat ik dat in de toekomst
ook door zal zetten.’’
Willem-Alexander is sinds het
overlijden van prins Claus meer
een ‘klankbord’ geworden voor
zijn moeder, waardoor hij ook
meer meekreeg van de politiek
woelige jaren met de recente kabinetsformaties. Beatrix heeft
ook ‘af en toe wat ideeën’ op
hem getest, aldus haar zoon.
De ministeriële verantwoordelijkheid is niet veranderd, volgens Willem-Alexander, maar:
,,Degenen die daarmee om moeten gaan zijn andere mensen,
die ook meegaan met hun tijd
en ik denk dat mijn generatie
het makkelijker heeft dan, laat ik
het zo zeggen, de vorige generatie.’’ Hij denkt dat hijzelf de
ruimte krijgt.

Nederlanders integreren
goed in het buitenland

Advertentie

Van onze redactie
Rotterdam - Nederlanders die in
het buitenland werken en wonen zijn over het algemeen goed
geïntegreerd te noemen. Een
ruime meerderheid van de
Nederlandse
expats
heeft
autochtone vrienden, meer dan
driekwart spreekt de taal van
hun nieuwe thuisland goed en
een zelfde aantal zegt zeer goed
op de hoogte te zijn van het
nieuws aldaar.
Dat bleek gisteren uit een
onderzoek van de Wereldomroep
en NRC de Week, de buitenlandeditie van NRC Handelsblad.

ABN Amro heeft al ingestemd met een bod van ongeveer 65 miljard euro door het
Britse Barclays. Daarbij wordt de
Amerikaanse dochter LaSalle
voor 21 miljard dollar verkocht
aan Bank of America. Een meerderheid van de aandeelhouders
van ABN Amro willen dat de
bank in delen wordt verkocht, zo
werd donderdag op de jaarvergadering voor aandeelhouders bij
een stemming duidelijk.

Ook bleek uit het onderzoek dat
een ruime meerderheid van de
expats bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen niet heeft gestemd.
Ruim 70 procent zegt op korte termijn niet terug naar Nederland te willen, slechts 4 procent
denkt daar anders over. Wel
houden de Nederlanders vast
aan hun nationaliteit. Bijna 90
procent heeft nog alleen de
Nederlandse
nationaliteit,
slechts 6 procent heeft daarnaast nog een ander paspoort en
eveneens 6 procent is geen
Nederlander meer.
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Internationaal
Van onze redactie
New York - De VN-Veiligheidsraad heeft gisteren unaniem de
ban op de export van diamanten
uit Liberia opgeheven, meldde
de BBC.

Liberia mag weer diamanten exporteren
Het verbod was sinds 2001
van kracht en was bedoeld om
de handel in zogeheten bloeddi-

amanten te stoppen. Met de
verkoop van deze bloeddiamanten werden oorlogen in West-

Afrika gefinancierd. Volgens de
VN heeft Liberia voldoende
vooruitgang geboekt, maar mag

het land geen stenen op de
markt brengen die uit conflictgebieden afkomstig zijn. De Veiligheidsraad zal het besluit over
negentig dagen opnieuw bekijken.

Boos over
verplaatsen
monument
Van onze redactie

Tallinn - Rusland is woedend over het verplaatsen van
een oorlogsmonument uit de Sovjettijd in Tallinn, de
hoofdstad van Estland. De Senaat wil de diplomatieke
banden met Estland verbreken en de Doema, de Tweede
Kamer, wil eventueel economische sancties tegen de
Baltsiche staat afkondigen.
Voor de ambassade van Estland in Moskou verzamelden
zich gisteren tientallen demonstranten en verscheidene proKremlin organisaties riepen de
Russen op Estland te mijden als
vakantieland en geen Estse producten te kopen.
De autoriteiten in Tallinn
hebben het gewraakte monument, een enorme bronzen soldaat van het Rode Leger, in de
nacht van donderdag op vrijdag
gedemonteerd en opgeborgen.
De bedoeling is dat het beeld van
het centrum van de stad wordt
overgebracht naar een begraafplaats en daar weer wordt opgebouwd. Tallinn vindt dat het
daar beter op zijn plaats is. Op
de plek waar het beeld nu staat is
mogelijk een massagraf van Sovjetsoldaten. De Estse regering
wil de overblijfselen die worden
gevonden elders herbegraven.
Eerder had de Estse premier Andrus Ansip beloofd dat het monument er 9 mei, de dag waarop
in Rusland de overwinning op
het fascisme wordt gevierd, nog
zou staan.
Protesten tegen het verplaatsten van het beeld zijn ‘s nachts
op rellen uitgelopen. Bij de onlusten viel een dode en raakten
tientallen mensen gewond. De
politie verrichtte driehonderd arrestaties.
De Russische minister van
Defensie Sergej Lavrov kondigde aan dat het Estse besluit serieuze gevolgen heeft. ,,Ook
voor de Europese Unie, dat Estland als lidstaat in haar boezem
heeft gesloten.’’ Een woordvoerder van het Russische ministerie
van Buitenlandse Zaken zei dat
internationale organisaties zich
over de zaak moeten buigen en
stappen moeten zetten om ,,de
Estse autoriteiten te matigen’’.
Estland werd in 1940 ingelijfd
door de Sovjetunie maar kort
daarna onder de voet gelopen
door nazi-Duitsland. Sommige

Esten zagen de Duitsers toen als
bevrijders. De herbezetting door
het Rode Leger in 1944 was voor
de Balten niet welkom. Sinds
1991 is het land weer onafhankelijk. Voor veel Russen is de overwinning op de nazi’s, ten koste
van miljoenen doden, een nationale trots en een centraal punt in
het historisch besef. Voor de
Esten begonnen in 1944 echter
bijna vijftig jaar van Russificatie,
deportaties en onderdrukking.

Frankrijk heeft meer dan duizend soldaten in Afghanistan.

FOTO DEFENSIE

Frankrijk wil niet in Afghanistan blijven
Van onze redactie
Parijs - Frankrijk is niet van
plan in Afghanistan te blijven.
Dat heeft de Franse minister van
Buitenlandse Zaken Philippe
Douste-Blazy gisteren gezegd.
Zijn opmerkingen komen
een dag voor het aflopen van een

tijdslimiet van de Taliban. Die
eisen dat Frankrijk zijn duizend
militairen terugtrekt in ruil voor
de vrijlating van twee Franse gijzelaars. Het gaat in tegen Franse
waarden om een land ,,op de
lange termijn te blijven bezetten’’, aldus de bewindsman.

De Taliban ontvoerden begin
april twee Franse medewerkers
van de hulporganisatie Terre
d’Enfance en drie Afghanen in
de zuidoostelijke provincie
Nimroz. Zij hebben in het verleden meerdere gevangenen onthoofd.

Advertentie

Saudi-Arabië pakt 170
vermoede terroristen op

Restaurant

Het
weekend

langste
van het jaar

@ Brakkeput Mei Mei
VRIJDAG 27-4
CONCERT Randal Corsen Quartet en presentatie van zijn nieuwe CD ‘ARMONIA’.
Aanvang 20:30, kaarten fl. 35,-. A la Carte Menu inclusief uitgebreide Salad Bar.

ZATERDAG 28-4
BACK TO THE SIXTIES PARTY met bands: 2-86, Quality One en Son CC.
Aanvang 21:00 uur, kaarten fl. 25,- incl. een drankje en een broodje. A la Carte
Menu incl. uitgebreide Salad Bar. PRIME RIB SPECIAL om je tanden in te zetten!

ZONDAG 29-4
Ter ere van onze ‘aankomende koningin’ een ARGENTIJNS BUFFET, fl. 47,50 p.p.
MUZIEK van de huisband Streanan di Merengue. Kinderopvang v.a. 18:00 uur.

MAANDAG KONINGINNEDAG

Van onze redactie
Riyad - Meer dan 170 personen
die worden verdacht van terroristische activiteiten zijn in Saudi-Arabië gearresteerd. De minister van Binnenlandse Zaken,
prins Nayef bin Abdelaziz, heeft
dit gisteren in een voor de televisie voorgelezen verklaring laten
weten. Wanneer de verdachten
zijn gearresteerd is niet bekendgemaakt.
De 172 verdachten zijn overwegend Saudi’s maar er zijn ook
buitenlanders
aangehouden.
Onder de verdachten zijn personen die een opleiding voor piloot
volgden. Ze zouden van plan
zijn geweest zelfmoordaanslagen te plegen op olie-installaties
en militaire bases in Saudi-Arabië en mogelijk op prominente
figuren in het koninkrijk.

Op deze Koninginnedag kunt u genieten van een TYPISCH HOLLANDS BUFFET
voor fl. 39,50 p.p. Een speciaal optreden van de Bigband POLITIE HARMONIE.
Voor de kinderen OUDHOLLANDSE SPELLETJES zoals koekhappen en sjoelen.

Advertentie

DINSDAG DAG v/d ARBEID
A la Carte Menu inclusief uitgebreide Salad Bar.
Speciaal: ONBEPERKT SPARE RIBS ETEN voor fl. 24,50 p.p. Na uw diner
GRATIS SALSALES van dansleraar Heinrich Provence om 21:00 uur.
(Prijzen zijn excl. 10% bediening en 5% OB)

Kaya Brudernan di Brakepòti z/n.
Tel. 7671500. Dagelijks geopend vanaf 18.00 uur.

De verdachten zijn in zeven
groepen op verschillende plaatsen in het land aangehouden.
Vier dagen eerder al kondigde
de prins aan dat hij met een lijst
zou komen van mensen die terreurdaden voorbereiden tegen
zijn land. Het televisiestation alArabiya sprak van zeven gewapende terroristische cellen. Er
zijn veel wapens en geld ter
waarde van meer dan 4 miljoen
euro beslag genomen.
Extremisten
geïnspireerd
door met name de Saudische
terrorist Osama bin Laden die de
groep al-Qaeda in het leven riep,
streven al vier jaar met geweld
naar de val van de pro-Amerikaanse monarchie. Ze plegen
aanslagen, onder meer op
westerse doelen of personen in
het land.

P.O. Box 4326
Curaçao, Neth. Antilles

Heeft U het verschil al
gemerkt!!!
Curaçao wordt met de dag
schoner.
Laten we doorgaan met de
positieve initiatieven!
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Internationaal

Debat Royal en Bayrou
Van onze redactie

Parijs - Na veel opwinding komt er toch nog een publiek
debat tussen de Franse socialistische presidentskandidate Ségolène Royal en de centrumpoliticus François
Bayrou. Dat werd gisteren bekend gemaakt.
Eerder beschuldigden zij Nicolas Sarkozy er nog van het debat te saboteren. Het debat
wordt live uitgezonden door
twee kleine televisiestations.
Eerder was een debat met de regionale pers en voor betaaltelevisie Canal+ al afgezegd. Volgens
de laatste omdat de wetgeving
stelt dat beide presidentskandidaten evenveel zendtijd moeten
krijgen. Maar Royal en Bayrou
beschuldigden de rechtse Sarkozy ervan zijn invloed te hebben
aangewend om het debat te stoppen. De UMF-leider zei ,,enorm
geschokt’’ te zijn door deze ,,tragikomedie’’ en zijn campagneleider beschuldigde op zijn
beurt Bayrou van ‘stalinistische
tactieken’.

Presidentskandidate Ségolène Royal

Royal staat achter in de peilingen en probeert de kiezers van
Bayrou voor zich te winnen. Bayrou werd derde bij de eerste
ronde van de verkiezingen met
6,8 miljoen kiezers. Hij weigert
echter voor de tweede ronde, die
op 6 mei tussen Royal en Sarkozy gaat, een stemadvies te geven.
Bayrou heeft wel aangegeven
zijn stem aan Royal te willen geven als zij haar economisch programma aanpast. Tijdens het debat dat morgenmiddag plaatsvindt, doet de socialistische
kandidate haar uiterste best zo’n
toezegging uit de mond van centrumpoliticus te krijgen. Op 2
mei staat er nog een debat tussen Royal en Sarkozy op het programma.

Doodstraf
minder vaak
voltrokken
Van onze redactie
New York - Amnesty International heeft in 2006 wereldwijd
1591 doodvonnissen opgetekend. Dat zijn er aanmerkelijk
minder dan in 2005, toen 2148
keer de doodstraf werd voltrokken. Dat stelt Amnesty in een
rapport dat gisteren is verschenen. In de notitie staat dat in
2006 in 25 landen doodvonnissen zijn voltrokken. In 2005 gebeurde dat in 22 landen.
De mensenrechtenorganisatie stelt dat China het land is dat
de meeste doodvonnissen voltrekt. Alleen in het Aziatische
land is de doodstraf vorig jaar al
zeker 1010 keer toegepast, blijkt
uit ramingen van Amnesty.
In grote delen van de wereld
zijn in 2006 geen doodvonnissen voltrokken. Voor Afrika rapporteerde Amnesty in slechts
vier landen executies.

Advertentie

25 jaar Reina Beatrix!
Naf 20,00
korting!

Een uniek boek, bijna 200 paginas
dik met honderden kleurenfotos
en boeiende wetenswaardigheden
over de koningin, haar gezin, haar
hobbys en nog heel veel meer.
Een apart hoofdstuk gaat helemaal
over de bijzondere band van het
koninklijk huis met de Antillen.
25 jaar Beatrix is op Curaçao
exclusief te koop bij het Antilliaans
Dagblad aan de Kaya Flamboyan
3C. U betaalt geen Naf 45,00 maar
slechts Naf 25,00 exclusief 5% ob.
Let wel: Het gaat om de laatste
exemplaren dus op is op!
Neemt u een abonnement op de
Telegraaf (minimum periode
3 maanden) of het Antilliaans
Dagblad (minimum 6 maanden)
dan krijgt u 25 jaar Beatrix als
welkomstgeschenk helemaal gratis!

0 JA, ik neem een kwartaal-abonnement op de Telegraaf.
0 JA, ik neem een halfjaar-abonnement op het Antilliaans Dagblad.

Meteen na betaling ontvang ik 3 maanden lang de Telegraaf of een halfjaar lang het
Antilliaans Dagblad, en ontvang GRATIS een exemplaar van 25 jaar Beatrix.
Naam: ...................................................................................................................

Voorletters: ...........................................................................

Straat: ..................................................................................................................

Nummer: ................................................................................

Telefoon: ..........................................................................................................

Datum: .......................................................................................

Adres: Kaya Flamboyan 3c of per fax: 7472257.

Tientallen gewonden
bij treinongeval België
Van onze redactie
Brussel - Bij een treinongeval in
Vlaanderen zijn donderdagavond 51 mensen gewond geraakt. Drie van hen, onder wie
de machinist, zijn zwaargewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Het ongeval gebeurde vlakbij het station van de
plaats Izegem, zo meldde spoorbeheerder Infrabel. Een passagierstrein die van Oostende naar
Kortrijk reed, werd aangereden
door een lege trein.
De botsing is te wijten aan
een menselijke fout, dat maakte
justitie in Kortijk gisteren be-

kend. Aan het spoortraject wordt
gewerkt en daarbij zijn de seinpalen verplaatst, maar de bijbehorende detectoren op de sporen niet. De machinist van de lege
trein
die
op
de
passagierstrein
reed,
treft
daardoor geen enkele blaam, aldus spoorbeheerder Infrabel.
Het spoor raakte tussen Brugge
en Kortrijk in beide richtingen
versperd. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS repte
donderdagavond van zware hinder op het traject. DE NMBS verwacht tussen Kortrijk en Brugge
tot morgen problemen.

Raketschild verhoogt
kans op vernietiging
Van onze redactie
Moskou - Het raketschild dat de
Verenigde Staten wil neerzetten
in Polen en Tsjechië verhoogt de
kans op wederzijdse vernietiging. Dat heeft de Russische
president Poetin gisteren gezegd na een ontmoeting met de
Tsjechische president Vaclav
Klaus in Moskou.
Volgens Poetin zou het Amerikaanse
raketafweersysteem
een groot deel van het Russische
arsenaal in het Europese deel
van het land dekken. Hij beloofde tegenmaatregelen te nemen,
maar zei ook de ,,relatie met Europa, inclusief Tsjechië, te blijven ontwikkelen’’.
De VS zeggen dat ze het raketschild willen gebruiken voor

de eventuele onderschepping
van raketten uit ‘schurkenstaten’ als Iran en Noord-Korea.
Washington benadrukt dat het
systeem niet gericht is tegen
Rusland. Maar volgens Moskou
heeft het Amerikaanse raketschild het Europese deel van
Rusland binnen bereik en vormt
het daarmee wel degelijk een bedreiging.
Poetin vergeleek het geplande
raketschild in Oost-Europa met
de plaatsing van Amerikaanse
kernraketten van het type Pershing-2 in West-Europa in het begin van de jaren tachtig van de
vorige eeuw, ten tijde van de
Koude Oorlog. De potentiële
dreiging is vergelijkbaar, aldus
Poetin.
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Sport

Scheiding PSV en
Koeman is nabij

Cunego wint voor derde keer

Van onze redactie

Eindhoven - Het huwelijk tussen PSV en Ronald Koeman staat op knappen. Alleen als
de Brabanders dit weekeinde alsnog kampioen worden - of erg goed spelen - is er wellicht een scenario denkbaar waarin de oud-international voor de club behouden blijft.
Koeman weet dat en berust
ook in zijn lot: ,,Als je een kampioenschap weggooit, dan krijgt
de trainer de schuld. Daar heb ik
niet veel moeite mee.’’
Toch zocht Koeman de afgelopen dagen naar vertrouwen
van de clubleiding, maar vond
dat niet. In een persoonlijk gesprek met voorzitter Frits Schuitema vroeg hij om bevestiging.
,,Ik heb in dat gesprek geen duidelijkheid gekregen’’, aldus Koeman. ,,Ik voel me niet gesteund
door de voorzitter.’’

Schuitema en Koeman gingen woensdag met elkaar om
de tafel nadat de preses eerder
deze week in het Eindhovens
Dagblad zei niet te weten of Koeman ook volgende week nog
trainer is van PSV. Koeman
neemt hem die woorden erg
kwalijk: ,,Ik heb aangegeven dat
ik enorm teleurgesteld ben over
de wijze waarop hij heeft geantwoord op bepaalde vragen. Want
daarmee laat je het in het luchtledige en laat je ruimte voor speculaties.’’

Schuitema nam in het gesprek van donderdag zijn woorden niet terug en bevestigde
Koeman dat er sprake is van onrust binnen de club. Koeman:
,,Dat geeft wel aan dat er iets
speelt.’’
Inmiddels bemoeien ook de
commissarissen zich met de situatie. Als de Brabanders de
Champions League niet halen,
loopt de club miljoenen aan inkomsten mis; een doemscenario
voor het financieel toch al weinig stabiele PSV.

Hervorming Feyenoord afgerond
Van onze redactie
Rotterdam - Feyenoord heeft de
bestuurlijke hervorming onder
leiding van de commissie-Kerkum afgerond. De Raad van
Commissarissen (RvC) ondertekende gisteren in De Kuip de
statuten die de nieuwe organisatiestructuur bekrachtigen.
Met het nieuwe bestuurlijke
model wil Feyenoord meer dui-

delijkheid over de clubleiding
geven, meer stabiliteit tussen
clubcultuur en gezonde financiering creëren en meer openheid en betrokkenheid richting
de aanhang bieden. ,,Feyenoord
is met deze nieuwe structuur
sterker en weerbaarder geworden’’, sprak oud-voorzitter Gerard Kerkum gisteren in De
Kuip.

Kerkum fungeert tot de zomer als president-commissaris.
Daarna wordt hij opgevolgd
door de huidige commissaris
Dick van Well.
Coert Beerman, Jos van der
Vegt, Martin van Pernis en de
gisteren benoemde Peter Vogelzang en Boudewijn Poelmann
behoren eveneens tot de nieuwe
RvC.

De Italiaanse wielrenner Damiano Cunego heeft voor de derde keer
in zijn profcarriére de Ronde van Trentino op zijn naam geschreven.
Zijn leidende positie in de Italiaanse rittenkoers kwam gisteren in
de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar. De zege in de slotetappe, van Toscolano Maderno naar Arco, ging naar de Argentijnse
sprinter Ariel Maximiliano Richeze.

Advertentie

Ciolek onderbreekt zegereeks Petacchi
Van onze redactie
Rheda-Wiedenbrück - De Duitser Gerald Ciolek heeft gisteren
de zegereeks van de Italiaanse
sprinter Alessandro Petacchi in
de Ronde van Nedersaksen beëindigd. Ciolek, wereldkampi-

oen bij de renners onder 23 jaar,
sprintte in de derde etappe naar
de dagzege.
Petacchi, die vorig jaar alle
vijf ritten van de ronde won
en de afgelopen twee dagen ook
de sterkste was, behield wel

Juventus krijgt Serie
A weer in het vizier
Van onze redactie
Turijn - Juventus komt steeds
dichter in de buurt van de Serie
A. De club won gisteravond voor
de 24e keer in de Serie B, waar
het afgelopen zomer in terecht
kwam als gevolg van betrokkenheid bij een corruptieschandaal.
Juventus versloeg Verona met
1-0. Juventus heeft na 35 speelronden 72 punten. Dat zijn er
acht meer dan nummer twee

Genua, dat met 2-1 Treviso versloeg. De Franse verdediger Jean-Alain Boumsong maakte
gisteren de enige treffer voor Juventus. De nummers één en
twee uit de Serie B promoveren
rechtstreeks naar de Serie A. Er
staan nog zeven speelronden op
het programma. Nummer drie
Napoli heeft 62 punten. Nummer vier Mantova en vijf Bologna hebben 56 punten.

de leiderstrui. De Duitser Erik
Zabel eindigde als tweede,
de Australiër Graeme Brown
uit de Rabobank-ploeg als
derde.
Petacchi moest zich tevreden
stellen met de vierde plaats.

Van Gelder
uitgeschakeld
Van onze redactie
Amsterdam - De finales van de
Europese kampioenschappen
turnen moeten nog beginnen,
maar Yuri van Gelder kon gisteren al naar huis.
De ‘Lord of the Rings’ gooide
zijn status te grabbel door in
Amsterdam te stranden in de
kwalificaties. De Nederlandse
mannen turnden gisteren in de
kwalificaties vier finaleplaatsen
bij elkaar.

Dure nederlaag voor FC Schalke
Van onze redactie
Bochum - Koploper FC Schalke
04 heeft gisteren een dure
nederlaag geleden in de Duitse

Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor met 2-1
van Vfl Bochum en gaf daarmee Werder Bremen alle gele-

genheid om zondag voorbij te
komen. Schalke bleef staan
op 62 punten, Werder heeft er
60.
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Service/RTV

CABLEGUIDE

TDS Head Office, Sta Rosaweg 21
Office hours: 7.45 am - 4.00 pm non-stop
Phone: 9221 Fax: 736-6733
Helpdesk Mon.-Sun. 7.00 am - 11.00 pm
Holidays 7.00 pm - 11.00 pm

SATURDAY EVENING
7:00
(30)

LIFE
(310)

PBS
(311)

E!

(315)

P&A
(400)

TBS

(410)

BVN
(420)

SONY
(421)

MUND
(422)

WB

(435)

WGN
(440)

TNT

(450)

7:30

8:00

8:30

Movie “The Staircase Murders” (2007) Treat Williams, Kevin Pollak. Accused of killing his wife, novelist
Michael Peterson claims she accidentally fell down the stairs. (CC)
The This Old House Hour $ (CC)
Keeping Up
As Time Goes By $
Appearances (CC)
(CC)
Forbes Celebrity 100: Who Made Bank Las celebri- Latin Billboard Music Awards 2007
dades mas ricas del 2006.
Miami Ink “Finding Balance” (SS)
Miami Ink “More Money, More Problems” (SS)

9:00

9:30

10:00

APRIL 28, 2007
10:30

11:00

11:30

Movie “A Life Interrupted” (2007, Docudrama) Lea Thompson. Suburban housewife Debbie Smith camMedium “Judge, Jury & Executioner” $ (CC)
paigns for stronger anti-rape legislation after surviving a brutal attack. (CC)
Movie (((( “Marty” (1955, Drama) Ernest Borgnine, Betsy Blair, Joe De
(:35) Movie ((( “Moby Dick” (1956, Adventure) Gregory Peck, Richard
Santis. (CC)
Basehart, Leo Genn.
Latin Billboard Music Awards 2007
E! News Weekend

Miami Ink “Step Up or Step Out” (SS)
Pelicula (((* “Gangs of New York” (2002, Drama Historico) Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis,
Cameron Diaz.
MLB Baseball Atlanta Braves at Colorado Rockies. From Coors Field in Denver. (Subject to Blackout) (Live) (CC)
Movie ((( “Sleepy Hollow” (1999) (PA) Johnny
Depp, Christina Ricci. (CC)
(:05) VRT journaal
(:35) Dieren in nesten
Studio NL
(:25) NOS Journaal
(9:55) Kamphues maakt (:25) HET LAGERHUIS (:15) Nova Den Haag vandaag Actualiteitenrubriek +
vrienden
parlementair nieuws.
American Idol $ (SS)
American Idol $ (SS)
Whose Line Is It
Queer Eye Una pareja recibe ayuda planeando la
American Inventor $ (SS)
Celebrity Poker Showdown (SS)
Anyway? $ (SS)
boda de sus sueños. (SS)
Cambia la Casa Una mujer hereda una casa en muy Pelicula (( “The In-Laws” (2003) Michael Douglas. Días antes de la boda de su hijo, un trotamundos
Pelicula ((( “Nurse Betty” (2000) Morgan Freeman. Una ilusa mesera viaja a través del país para
mal estado en Atlanta Grant Park.
agente de la CIA enreda a sus futuros consuegros en varias aventuras.
reunirse con un doctor de TV, pues cree que él una vez fue su amante.
The Bedford Diaries $ (CC)
The Nine $ (CC)
Movie ((( “About Schmidt” (2002) Jack Nicholson. A 66-year-old retires, deals with his wife’s sudden Six Feet Under $ (CC)
death and tries to stop his daughter from marrying a salesman.
MLB Baseball Los Angeles Angels of Anaheim at Chicago White Sox. From U.S. Cellular Field in Chicago. (Live) $ (CC)
WGN News at Nine $ (CC)
Sex and the City $ (CC) 24 “Day 2: 2:00 - 3:00AM”
$ (CC)
(:15) Movie (( “U.S. Marshals” (1998, Crime Drama) Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr.. A chief deputy and his team pursue an escaped fugi- Movie ((( “Black Hawk Down” (2001, War) Josh Hartnett, Ewan McGregor. U.S. soldiers take heavy fire
tive accused of killing two government agents.
while trying to capture a warlord’s associates in Mogadishu, Somalia.
Discovery Hoy
The War Tapes American National Guard soldiers chronicle their time in Iraq using digital video cameras.
Overhaulin’
Critical Hour “The Winter Rush”
(6:00) Movie ((( “Shanghai Knights” (2003)
(PA) Jackie Chan, Owen Wilson. (CC)
Morgen beter Talkshow.

DSC
(452)

HEAL
(453)

TRAV
(480)

FOX

(481)

ABC
(482)

CBS
(483)

NBC
(490)

HALL
(500)

CC-E
(501)

CC-W
(502)

MV-E
(503)

MV-W
(504)

CC-2
(510)

HBOE
(511)

HBOW
(512)

MX-E
(513)

MX-W
(514)

HBOP
(610)

BET

(700)

ESPN
(701)

ESPN2
(703)

EDOS
(705)

Mystery Diagnosis (CC)

What Not to Wear “Sohni” Stacy and Clinton help
Trading Spaces “Atlanta: Highlands Trace” (CC)
Bridezillas
Sohni get a more professional look.
Flight Attendant School Top 5
Vip Weekends
Five Star Insider
Globe Trekker “Florida and the Bahamas” $ (CC)
(CC)
Cops (N) $ (PA) (CC)
America’s Most Wanted: America Fights Back
FOX 5 News at 10 With
Mad TV Actors Michael Rapaport and Leah Remini
“Sexual Predators Special Edition” (N)
Lamberty/Hepp/Humphrey/Canidate
participate in comedy sketches. (N)
(:35) Movie “Best
Movie (( “Pearl Harbor” (2001, War) (PA) Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale. Best friends join the war effort after the Japanese attack U.S. troops sta- News (CC)
Friends” (2005)
tioned on the Hawaiian island of Oahu. $ (CC)
CSI: Crime Scene Investigation “Kiss-Kiss, Bye-Bye” Without a Trace “Blood Out” $ (CC)
48 Hours Mystery $ (CC)
Without a Trace “Lone Star” $ (CC)
$ (CC) (DVS)
Access Hollywood (N) Tribeca
Dateline NBC $ (CC)
Law & Order: Special Victims Unit “Haystack” $
Law & Order “Murder Book” $ (CC)
NewsChannel 4 at 11p (:29) Saturday Night Live
(CC)
(CC)
With Russo
$ (CC)
Blue Murder “Out-of-Towners” (Part 2 of 2)
(6:00) Movie (( “Evil Has a Face” (1996,
Movie (( “28 Days” (2000) Sandra Bullock. When a court order sends a New York journalist to a rehabilita- (:10) Movie ((* “Rear Window” (1998, Suspense)
Suspense) Sean Young, William R. Moses.
tion center for substance abusers, she meets a ballplayer.
Christopher Reeve, Daryl Hannah.
Movie ((( “Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events” (2004) Jim Carrey. A dastardly count Movie ((* “The Mexican” (2001, Comedy-Drama) Brad Pitt, Julia Roberts. A bungling gangster must
(:15) Movie ((* “Undertow” (2004, Suspense)
plots to steal an inheritance from three young orphans placed in his care.
reform to please his girlfriend but still has one last job to fulfill.
Jamie Bell, Josh Lucas.
Movie (( “Fantastic Four” (2005, Action) Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans. Four people gain
Movie ((( “Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events” (2004) Jim Carrey. A dastardly count Movie ((* “The Mexican” (2001, Comedy-Drama)
unusual powers after a space mission exposes them to cosmic radiation.
plots to steal an inheritance from three young orphans placed in his care.
Brad Pitt, Julia Roberts.
(6:45) Movie ((* “Elizabethtown” (2005) Orlando Bloom. In Kentucky to bury his father, a troubled man Movie ((( “Walk the Line” (2005, Biography) Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon. Johnny Cash forms an enduring bond with June (:25) Movie (( “Four
gets his life on track with the help of a free-spirited flight attendant.
Carter and struggles with drug addiction on the way to music stardom.
Brothers”
(6:55) Movie (( “Para que no me Olvides” (2005, Drama) Fernando Fernán (:45) Movie ((* “Elizabethtown” (2005, Comedy-Drama) Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon. In Kentucky to bury his
Movie ((( “Walk the Line” (2005, Biography)
Gomez, Emma Vilarasau, Marta Etura.
father, a troubled man gets his life on track with the help of a free-spirited flight attendant.
Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon.
Movie ((* “Pinocchio 3000” (2004) Voices of Whoopi Goldberg, Malcolm
(:20) Movie ((* “Sahara” (2005) Matthew McConaughey, Steve Zahn. A treasure hunter and his sidekick (:25) Movie ((( “Kinsey” (2004, Biography) Liam Neeson, Laura Linney,
McDowell, Howie Mandel.
join forces with a doctor to search for a Confederate ship in Africa.
Chris O’Donnell.
(:45) Movie “Suburban Madness” (2004, Docudrama) Sela Ward, Elizabeth
(:15) Movie ((* “Revenge of the Middle-Aged Woman” (2004, Comedy-Drama) Christine Lahti, Brian
Movie ((* “Missing in America” (2005, Drama) Danny Glover, Zoë
Peña, Brett Cullen.
Kerwin, Bryan Brown.
Weizenbaum, Linda Hamilton.
(:15) Movie ((* “Firewall” (2006, Suspense) Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen.
(:15) Movie ((* “Revenge of the Middle-Aged Woman” (2004, Comedy-Drama) Christine Lahti, Brian
Movie ((* “Missing in America” (2005, Drama)
Kerwin, Bryan Brown.
Danny Glover, Zoë Weizenbaum.
Movie “Model Lust” (2003, Adult) Glen Meadows,
Movie ((* “The Ladykillers” (2004, Comedy) Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans. Five thieves try to Movie ((( “Vizontele Tuuba” (2004, Comedy) Yilmaz Erdogan, Demet Akbag, Altan Erkekli.
Juliana Kincaid, Holly Hollywood.
kill an old woman after she learns about their elaborate heist.
Complications ensue when two men build a library in a Turkish village.
The Hollywood Reporter Ghosthunter
(6:30) Pelicula (* “Crazy in Alabama” (1999, Comedia-Drama) Melanie
Pelicula ((( “Before Sunset” (2004, Romance) Ethan Hawke, Julie Delpy, Pelicula “Nelly”
Griffith, David Morse, Lucas Black. ‘PG-13’
Vernon Dobtcheff. ‘R’
(:15) Movie (( “A Cinderella Story” (2004) Hilary Duff. A teenager with a wicked stepmother develops an Movie (( “The Dukes of Hazzard” (2005, Comedy) Johnny Knoxville, Seann (:45) Movie (( “The Man” (2005, Comedy) Samuel L. Jackson, Eugene Levy,
online relationship with a popular high-school quarterback.
William Scott, Jessica Simpson.
Luke Goss.
(6:00) 106 & Park: BET’s College Hill (CC)
The Wayans Bros. $
The Wayans Bros. $
Girlfriends $ (CC)
Girlfriends $ (CC)
Girlfriends $ (CC)
Girlfriends $ (CC)
Movie (( “The Players Club” (1998, Comedy(CC)
(CC)
Top 10 Live
Drama) LisaRaye, Bernie Mac. (CC)
(6:00) Boxing Friday Night Fights. Isreal Cardona vs. NBA Basketball First Round Game 4 -- Teams TBA. (Live) (CC)
SportsCenter -- International Edition (Live)
UEFA Cup Soccer:
Zab Judah. From Southaven, Miss.
Semifinal
NHRA Drag Racing Summit Racing Equipment
2007 NFL Draft From New York. (Live) (CC)
Baseball Tonight (Live)
SportsCenter (Live) (CC)
Southern Nationals -- Qualifying. (CC)
Salsa Dancing From Las Vegas.
Boxeo Boxeadores Se Anunciarán. (Same-day Tape) (CC)
Golf LPGA Corona Championship: Tercera Vuelta.
SportsCenter (CC)
(Same-day Tape) (CC)
El Show de la Copa
Fútbol de la Liga Mexicana Torneo de Clausura: Veracruz vs. Necaxa. (En Vivo)
Diario Fox Sports
Fútbol MLS LA Galaxy vs. CD Chivas USA. (En Vivo)
Cocktail Kings
“Barcelona”
Ebert & Roeper (N) $
(CC)
Protect Our Children:
Too Sexy, Young?
Extra (N) $ (CC)

Adventure Golf
“Scotland” $ (CC)
Seinfeld “The Shower
Head” (CC)
Wheel of Fortune (CC)

Silicone Chicks

Cover Shot “Dee” (CC)

The Smith’s Hotel for 2
“Cape Town”
Cops (N) $ (PA) (CC)

Living Ect.

FXSE
(706)

FSC

(901)

iN1

(902)

iN2

(903)

iN3

(904)

iN4

(905)

Sky Sports News

Premiership Soccer Middlesbrough vs. Tottenham Hotspur.

Extreme Uncut Snowboarding 2 Extreme stunts not Harland Williams: What a Treat $ (CC)
seen on regular television. (CC)
Real Wild Girls: Private Party $
Real Wild Girls: Private Party $

MLS Pregame Show
(Live)
PRIDE Fighting: Decade The best fights from PRIDE’s ten year history. (Taped)
Real Wild Girls: Private Party $

(5:00) TNA Wrestling: Lockdown From St. Louis. $ King of the Cage: Reality Stars II Contestants compete against each other in hand-to-hand combat.
(CC)
Off Air
(6:00) Movie (( “Eragon” (2006, Fantasy) Ed
Movie (((* “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit
Speleers, Jeremy Irons. $ (CC)
Glorious Nation of Kazakhstan” (2006) Sacha Baron Cohen.
(4:30) Off Air
Off Air

MLS Soccer Club Deportivo Chivas USA at Los Angeles Galaxy. From the Home
Depot Center in Carson, Calif. (Subject to Blackout)

Real Wild Girls: Private Party $

Real Wild Girls: Private Party $

King of the Cage: Mass Destruction From Mount
Pleasant, Mich.

Voyeur Dorm Girls: Bike Week $ (CC)

Off Air

iN5

(906)

(5:30) Off Air

Off Air

Off Air

iN6

HOT
(962)

2HOT
(963)

TDS info

ADLT

Pelicula “VIP 54” (2005, Adulto) Mercedez, Devon Michaels, Nicole Sheridan.
Pelicula “Orgasmika” (2005, Adulto) Gina Austin, Texas Presley, Haley Scott.
Pelicula “Amateur Angels 20” (2006, Adulto) Brianna Beach, Goldie Cox, Ashley Pelicula “Porn School 2”
Mujeres hermosas se divierten en el lugar de moda.
Una mujer casada explora su sexualidad.
Gracie. Mujeres bonitas entretienen a sus compañeros.
(2003)
(6:00) Pelicula “Girl
Pelicula “Prague by Night” (2001, Adulto) Kathy Anderson, Jessica Florentino, Pelicula “Burning Desires” (2001) Nicole Sheridan, Gwen Summers. Un vende- Pelicula “Sparks” (2002, Adulto) Cheyenne Silver, April, Wendi Divine. Mujeres y
Time” (2003, Adulto)
Zuzana. Las europeas se liberan de su represion.
dor contrata a una psíquica para investigar una bodega.
hombres hallan numerosos amantes.
(6:30) Pelicula “Deep Obsessions” (2003, Adulto) Pelicula “Peep Show Special 2” (2003, Adulto) Las zorritas dejan entrever su
Pelicula “F... Your Neighbor” (2005, Adulto) Barbi, Lisa Honey, Vanessa Hill.
Pelicula “Millionaire 2” Claudia Ferrari. Desinhibidas
Stacy Silver, Mandy Bright.
seductora belleza.
Residentes amistosas dan a conocer su presencia.
mujeres se sacan la lotería.

For more info call 9221 / www.tdscuracao.com / TDS info channel 2

Pay-per-View

(961)
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CABLEGUIDE

TDS Head Office, Sta Rosaweg 21
Office hours: 7.45 am - 4.00 pm non-stop
Phone: 9221 Fax: 736-6733
Helpdesk Mon.-Sun. 7.00 am - 11.00 pm
Holidays 7.00 pm - 11.00 pm

SUNDAY EVENING
7:00
(30)

LIFE
(310)

PBS
(311)

E!

(315)

P&A
(400)

TBS

(410)

BVN
(420)

SONY
(421)

MUND
(422)

WB

(435)

WGN
(440)

TNT

(450)

DSC
(452)

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

FOX

(481)

ABC
(482)

CBS
(483)

NBC
(490)

HALL
(500)

CC-E
(501)

CC-W
(502)

MV-E
(503)

MV-W
(504)

CC-2
(510)

HBOE
(511)

HBOW
(512)

MX-E
(513)

MX-W
(514)

HBOP
(610)

BET

(700)

ESPN
(701)

11:00

11:30

Movie ((* “Jersey Girl” (2004) Ben Affleck. Premiere. A young woman changes the life of a single father Blood Ties “Stone Cold” Vicki searches for a missing Grey’s Anatomy “Something to Talk About” $ (CC)
male model. (N) (CC)
who used to be a successful New York music publicist. (CC)
Nature “Dogs That Changed the World: Dogs by
American Masters “Marilyn Monroe: Still Life” $
Angels in America: The Opera (CC)
(CC)
Design” (N) (CC) (DVS)
Wild On “Wild On The Riviera Maya” Cosas que hacer 101 Guiltiest Guilty Pleasures Placeres culposos. E! Fashion Week “Pasarela Cibeles”
The E! True Hollywood Story Mujeres casadas con E! News Weekend (N)
en la Riviera Maya.
artistas del hip-hop. $ (SS)
Extreme Makeover: Home Edition “Anderson Family” The Biggest Loser
Miami Ink “Kat: A Fish Out of Water” (SS)
American Chopper
Survivor: Vanuatu,
$ (Parte 1 de 2) (SS)
Islands of Fire $ (SS)
(6:00) Movie ((( “Sleepy Hollow” (1999) (PA) Movie (((* “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (2001, Fantasy) (PA) Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler. A chosen hobbit and his loyal friends join a wizard, humans, a (:45) Movie (((
Johnny Depp, Christina Ricci. (CC)
dwarf and an elf on a quest to destroy a powerful ring and defeat an evil lord. (CC)
“Signs” (2002) (CC)
(:10) De wereld van... de Oppassen
VRT journaal
(:40) De rode loper
Andere Ogen
NOS Journaal
(:35) Oude meesters
(:05) Nederlanse Postcodeloterij: 1 tegen 100
marine
Spelprogramma.
The King of Queens
Scrubs “My New Suit” $ Reto 1 Cola Cola
Concierto 1 Cola Cola Grey’s Anatomy “Six Days” $ (Parte 2 de 2) (SS)
Desperate Housewives “Not While I’m Around” $
CSI: Crime Scene Investigation “Living Legend” $
“Mama Cast” $ (SS)
(SS)
(SS)
(DVS) (SS)
Epitafios
Epitafios
Epitafios
Madonna: I’m Going to Tell You a Secret $
Close to Home $ (CC)

The O.C. $ (CC)

Supernatural $ (CC)

Haunted Road Trip (CC)

Anthony Bourdain: No Reservations

King of the Hill “Passion of Dauterive; Grand Theft
Arlen” (N) $ (CC)
America’s Funniest Home Videos (N) $ (CC)

The Simpsons “The Boys The Simpsons $ (CC)
of Bummer” (N)
(DVS)
Extreme Makeover: Home Edition “Collins Family”
(N) $ (CC)
The Amazing Race: All-Stars (N) $ (CC)

60 Minutes $ (CC)

Cold Case $ (CC)

Blade

Funniest Pets & People Funniest Pets & People American Idol Rewind “Finale Performance” (N) $ Maximum Exposure “Guns and Hoses: Shocking
Stories from the Street” (CC)
$ (CC)
$ (CC)
(CC)
(5:30) Movie ((
(:45) Movie ((* “Legally Blonde 2: Red, White & Blonde” (2003, Comedy) Reese Witherspoon, Sally Field, Regina King. Fired from
“Summer Catch”
her firm, a young Boston lawyer heads to Washington, D.C., to fight for animal rights.
Mega Machines “Concrete Pumper; Diesel Hammer; 25th Grizzly
GE Jet Engine”
House of Babies
Bringing Home Baby
Nanny 911 “Paul Family” $ (CC)
Plastic Surgery: Before and After

TRAV
(480)

APRIL 29, 2007
10:30

(6:00) Movie ((( “Mystic Pizza” (1988) Julia
Roberts, Annabeth Gish. (CC)
Bill Moyers’ Journal $ (CC)

HEAL
(453)

10:00

Getaway “Getaway Sun! Getaway “Getaways
Sun! Sun!”
Revealed”
Family Guy “Boys Do Cry” American Dad (N) $
(N) $ (PA) (CC)
(PA) (CC)
Desperate Housewives “Gossip” (N) $ (CC)
Cold Case “The Good Death” (N) $ (CC)

WGN News at Nine (N) (:40) Instant Replay (N) Sex and the City $ (CC) Scrubs “My Rule of
Thumb” $ (CC)
$ (CC)
$ (CC)
Movie ((( “Mean Girls” (2004, Comedy) Lindsay Lohan. Attending high school for the first time, a
teenager becomes friends with three popular but manipulative students.
Diary of a Grizzly Man Diary of a Grizzly Man A Haunting A woman believes a Vietnam War soldier
is haunting her home.
Mystery Diagnosis A teenager is wracked with mys- Medical Miracles Unexplained survivals and cures.
terious pains. (CC)
Bombastic Bathrooms
Ancient Wonders of the World
FOX 5 News at 10
Sports Extra (N)
Lamberty/Hepp
(:02) Brothers & Sisters “Bad News” (N) $ (CC)
Without a Trace “One and Only” (N) $ (CC)

Seinfeld “The Doll” $
(CC)
News (N) (CC)

Scrubs “My Last Chance”
$ (CC)
(:35) Movie ((* “Spin”
(2003) (CC)
Without a Trace “Transitions” $ (CC)

NewsChannel 4 at 11p Mike’d Up: The Francesa
Movie (( “Along Came Polly” (2004) Ben Stiller, Jennifer Aniston. A man finds solace with another
With Riddel
Sports Final
woman after his wife cheats on him during their honeymoon. $ (CC)
(6:00) Movie “External Affairs” (1999, Mystery)
Da Vinci’s Inquest “In the Bear Pit” (CC)
Movie “Intelligence” (2005, Suspense) Ian Tracey, Klea Scott. After a stolen briefcase lands in a crook’s
Movie ((( “Arabian Nights” (2000, Fantasy) Mili
Victor Garber, Kenneth Welsh.
hands, two agencies try to gain his cooperation and protect their secrets.
Avital, Dougray Scott.
(:05) Movie ((* “Guess Who” (2005) Bernie Mac, Ashton Kutcher. The sarcastic patriarch of a black fami- Movie (( “The Ring Two” (2005, Horror) Naomi Watts, Simon Baker. A female journalist must prevent evil (:05) Movie (( “Jennifer 8” (1992) Andy Garcia,
ly freely expresses his opinion of his daughter’s white boyfriend.
Samara from taking possession of her son’s soul.
Uma Thurman, Lance Henriksen.
Movie (((( “E.T. the Extra-Terrestrial” (1982) Henry Thomas. A boy’s close encounter with a stranded (:05) Movie ((* “Guess Who” (2005) Bernie Mac, Ashton Kutcher. The sarcastic patriarch of a black fami- Movie (( “The Ring Two” (2005, Horror) Naomi
alien leads to a unique friendship in Steven Spielberg’s Oscar winner.
ly freely expresses his opinion of his daughter’s white boyfriend.
Watts, Simon Baker, David Dorfman.
(5:55) Movie (( “Neverwas” (2005, Drama) Aaron Movie (((* “King Kong” (2005, Adventure) Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody. Members of a film crew encounter prehistoric beasts and a gigantic ape on (:15) Movie ((* “An Unfinished Life” (2005)
Eckhart, Ian McKellen.
mysterious Skull Island.
Robert Redford, Morgan Freeman.
(6:55) Movie ((* “Green Street Hooligans” (2005, Drama) Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani. (8:55) Movie (( “Neverwas” (2005, Drama) Aaron Eckhart, Ian McKellen. A psychiatrist takes a job at a Movie (((* “King Kong” (2005, Adventure)
residential facility where his troubled father was committed years earlier.
Naomi Watts, Jack Black.
Movie ((* “I Heart Huckabees” (2004) Jason Schwartzman, Isabelle Huppert. An environmental activist (8:50) Movie ((* “Meet the Fockers” (2004, Comedy) Robert De Niro, Ben (:45) Movie ((( “The Apostle” (1998, Drama) Robert Duvall, Farrah Fawcett,
and an executive hire existential detectives to examine their lives.
Stiller, Dustin Hoffman.
Miranda Richardson.
Rome “These Being the Words of Marcus Tullius
(:15) The Wire $ (CC)
(6:45) Movie ((( “North Country” (2005, Drama) Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean.
(:15) Movie ((* “The Exorcism of Emily Rose”
Cicero” $ (CC)
(2005) Laura Linney, Tom Wilkinson.
Rome “These Being the Words of Marcus Tullius
(6:15) Movie ((* “Sometimes in April” (2005, Docudrama) Idris Elba, Debra (:45) Movie ((( “North Country” (2005, Drama) Charlize Theron, Frances McDormand. A constant barrage of abuse from her coCicero” $ (CC)
Winger, Carole Karemera.
workers spurs a miner to file a sexual harassment lawsuit against her employer.
Movie “Utopia”
(:15) Movie ((* “The Village” (2004, Suspense) Bryce Dallas Howard. Members of a 19th-century com- (:15) Movie ((( “Me and You and Everyone We Know” (2005) John Hawkes. A video artist begins a
munity fear the strange creatures that inhabit the surrounding forest.
reluctant courtship with a shoe salesman whose wife is leaving him.
(:45) The Hollywood
(6:45) Pelicula ((* “Nine Lives” (2005, Drama) Kathy Baker, Amy
(:15) Pelicula ((* “The Ladykillers” (2004, Comedia) Tom Hanks. Cinco ladrones intentan matar a una Pelicula ((( “Set It Off” (1996, Accion) Jada
Reporter
Brenneman, Elpidia Carrillo. ‘R’
mujer anciana después de que ella descubre su elaborado robo. ‘R’
Pinkett, Queen Latifah. ‘R’
(6:45) Movie ((( “Sin City” (2005) Jessica Alba, Devon Aoki. Lawmen, prostitutes, a hulking thug and
Movie ((* “Runaway” (2005, Suspense) Aaron Stanford, Robin Tunney, Peter Movie “Augusta, Gone” (2006, Drama) Sharon Lawrence, Mika Boorem, Tim
Matheson.
other sordid characters run amok in a crime-ridden metropolis.
Gerety.
The Wayans Bros. $
The Wayans Bros. $
The Jamie Foxx Show $ The Jamie Foxx Show $ Ballers (CC)
The Wire $ (CC)
BET’s Weekend Inspiration
(CC)
(CC)
(CC)
(CC)
FEI Equestrian World
Beisbol Esta Noche
MLB Baseball Chicago Cubs at St. Louis Cardinals. From Busch Stadium in St. Louis. (Live) (CC)
SportsCenter -- International Edition (Live)
Magazine (N)
(Live)
NHRA Drag Racing Summit Racing Equipment Southern Nationals -- Final Eliminations. From Hampton, Ga. (Same-day Tape) (CC)
U.S. Poker Championship From Atlantic City, N.J.
U.S. Poker Championship From Atlantic City, N.J.
Dateline NBC $ (CC)

ESPN2
(703)

(6:30) SportsCenter (CC) Sport Travel

Fútbol Holandés (Taped)

EDOS
(705)

Fútbol Italiano Torino vs. AC Milan. (Grabado)

El Reto Final Nissan

Golf LPGA Corona Championship: Vuelta Final.
(Same-day Tape) (CC)
Fox Gol Por Gol: México

Salsa Dancing From Las Vegas.

Fox Soccer Report (Live) (CC)

FA Archives From May 26, 1979.

Diario Fox Sports

Diario Fox Sports

FXSE
Sky Sports News

EPL Review Show

King of the Cage: Mass Preshow
Destruction $
Totally Nude All Girl Affair $

WWE Backlash From Atlanta. (Live) $ (CC)

FSC

(901)

iN1

(902)

Football Asia

Totally Nude All Girl Affair $

iN2

(903)

iN3

(904)

iN4

(905)

iN5

(906)

iN6

(961)

HOT
(962)

2HOT
(963)

Totally Nude All Girl Affair $

Off Air

Totally Nude All Girl Affair $

Ms. Nude: Wet, Wild & Taboo Models get wet and
wild. $ (CC)
Movie “Flags of Our
Movie (((* “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit
Fathers” (2006) $
Glorious Nation of Kazakhstan” (2006) Sacha Baron Cohen.
Off Air

(6:30) Movie ((( “Over the Hedge” (2006)
Movie ((( “Over the Hedge” (2006, Comedy) Voices of Bruce Willis, Garry Movie ((( “Over the Hedge” (2006, Comedy) Voices of Bruce Willis, Garry Movie ((( “Over the Hedge” (2006, Comedy)
Voices of Bruce Willis. $ (CC)
Shandling, Steve Carell. $ (CC)
Shandling, Steve Carell. $ (CC)
Voices of Bruce Willis. $ (CC)
Pelicula “Taking Chance” (2003, Adulto) Aria, Alana Evans. Unas mujeres her- Pelicula “Dream Teens 5” (2006, Adulto) Gina Austin, Annie Cruz. Mujeres her- Pelicula “Who Wants to Marry Me?” (2004, Adulto) Gina Ryder, Vicky Vette,
Pelicula “The Big
mosas disfrutan de la compañía de sus amantes.
mosas y deshinibidas impresionan a la gente.
Nina Bonet.
Hustle” (2000, Adulto)
(6:00) “No Man’s Land: Pelicula “Isla Sexual” (1997, Adulto) Monique Covet, Wayne Schlegel, Franco
Pelicula “Pandora’s Box” (2005, Adulto) Venus, Layla Jade, Brittany Skye.
Pelicula “Fit to Be Tied” (2005, Adulto) Carmen Luvana, Charley Laine, Julie
Legends”
Rokaforte.
Mujeres sexys disfrutan de los encuentros eroticos.
Night. Sensuales mujeres se quitan su corset.
(6:30) Pelicula “Hot Beavers” (2006, Adulto) Jamie Pelicula “Lady of the Rings 2” (2006, Adulto) Sylvia Saint, Lara Stevens. La
Pelicula “Rubber Kiss” (1999, Adulto) Julia Taylor, Cheetah, Cyndy. Un detective Pelicula “Private Eye” (2003, Adulto) Alexa Mai,
Brooks, Victoria Lanz, Silvia Lancome.
bellezas convierten sus exoticas fantasías en realidad.
investiga el asesinato de una mujer.
Alissa, Black Widow.

TDS info

ADLT

Off Air

WWE Backlash From Atlanta. $ (CC)
Totally Nude All Girl Affair $

Naughty Girls At Play Uncensored $

PRIDE Fighting: Decade The best fights from PRIDE’s ten year history.
(5:30) Off Air

Gambare! J-LG
Highlights

For more info call 9221 / www.tdscuracao.com / TDS info channel 2

Pay-per-View

(706)
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TDS Head Office, Sta Rosaweg 21
Office hours: 7.45 am - 4.00 pm non-stop
Phone: 9221 Fax: 736-6733
Helpdesk Mon.-Sun. 7.00 am - 11.00 pm
Holidays 7.00 pm - 11.00 pm

MONDAY EVENING
7:00
(30)

LIFE
(310)

7:30

Still Standing “Still
Still Standing “Still
Neighbors” $ (CC)
Looking for Love” $
The NewsHour With Jim Lehrer (N) (CC)

PBS
(311)

E!

(315)

E! News Weekend

TBS

8:30

BVN
(420)
(421)

MUND
(422)

WB

(435)

WGN
(440)

TNT

(450)

DSC
(452)

HEAL
(453)

TRAV
(480)

FOX

(481)

ABC
(482)

CBS
(483)

NBC
(490)

HALL
(500)

CC-E
(501)

CC-W
(502)

MV-E
(503)

MV-W
(504)

CC-2
(510)

HBOE
(511)

HBOW
(512)

MX-E
(513)

MX-W
(514)

HBOP
(610)

BET

(700)

ESPN
(701)

ESPN2
(703)

CSI: Crime Scene Investigation “Way to Go” $
(DVS) (SS)
La Femme Nikita Nikita huye de la Seccion Uno y
dirige una investigacion con Michael.
Two and a Half Men $ Friends $ (CC)
(CC)
America’s Funniest Home Videos $ (CC)

10:00

APRIL 30, 2007
10:30

11:00

11:30

Close to Home “Barren” $ (CC)

Without a Trace “At Rest” $ (CC)

Friends $ (CC)

Friends “The One With
the Ick Factor”

(410)

SONY

9:30

Scrubs “My Own Private Seinfeld “The Burning”
Practice Guy”
(SS)
Casos No Resueltos “Asesino en Campus” (SS)

American Chopper “Junior’s Dream Bike 1”

Everybody Loves
Raymond $ (CC)

Everybody Loves
Raymond $ (CC)

9:00

Movie (* “Glass House: The Good Mother” (2006) Angie Harmon, Joel Gretsch. Premiere. Orphaned sib- Will & Grace “Fanilow” $ Will & Grace “The
(CC)
Accidental Tsuris” $
lings fall victim to a mentally unstable woman and her husband. (CC)
The Mormons The modern Church of Jesus Christ of Latter-day Saints seeks to reconcile science, history
Charlie Rose (N) $ (CC)
and doctrines. (N) $ (Part 1 of 2) (CC) (DVS)
The E! True Hollywood Story “Mean Girls” $ (SS) The E! True Hollywood Story “Lindsay Lohan” $
Playa del Carmen
Crazy Hollywood Nights
(SS)
Survivor: Vanuatu, Islands of Fire “Gender Wars ... Pelicula ((( “Big Fish” (2003, Drama) Ewan McGregor, Albert Finney. Un joven periodista investiga la
And It’s Getting Ugly” $ (SS)
verdad sobre los increíbles relatos que le contaba su enfermo padre.
Friends “The One With
Friends $ (CC)
Family Guy “DaBoom” $ Family Guy $ (CC)
Funniest Commercials of the Year: 2006
the Birth” (CC)
(CC)
(9:55) Triviant Presen(:35) Afrit 9
(:05) Vermist Opsporingsprogramma. Presentatie:
tatie: Tineke Verburg.
Jaap Jongbloed.
Medium “We Had a Dream” $ (SS)
What About Brian “What About the Tangled Web...” Grey’s Anatomy “Great Expectations” $ (SS)
$ (SS)
Las Primeras 48 “Asunto Familiar” (SS)
Pelicula ((( “Double Jeopardy” (1999, Suspenso) Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood.

Reba “The Pageant of
Reba “Reba’s Rules of
Grandmas” (CC)
Real Estate” (CC)
Antiques Roadshow “Salt Lake City, Utah” (N) $
(Part 3 of 3) (CC)
Hot Summer 16
Crazy Hollywood Nights

World’s Most Amazing Videos $ (SS)

P&A
(400)

8:00

Cold Case “Offender” $ (CC)

ER $ (CC)

America’s Funniest Home Videos $ (Part 1 of 2) America’s Funniest Home Videos $ (Part 2 of 2) WGN News at Nine (N) $ (CC)
Sex and the City “Just
Scrubs “My Catalyst” $
(CC)
(CC)
Say Yes” (CC)
(CC)
(:15) Hollywood One on (:45) Movie (( “All About the Benjamins” (2002, Action) Ice Cube, Mike Epps, Eva Mendes. A bounty hunter and a con artist work Cinema A La Carte “John Singleton”
One $
together to retrieve a lottery ticket from a group of diamond thieves.
Killing for a Living “Flight to the Death” Hunting
Overhaulin’
Futureweapons “Future Shock” Weapons of the
La Fábrica
La Fábrica
How Do They do It?
How It’s Made (CC)
birds.
future.
Maternity Ward “Labor Intensive”
Espacio Vital
Silicone Chicks
Mystery Diagnosis Mysterious pains wrack an active Plastic Surgery: Before and After
Silicone Chicks
Espacio Vital
teen’s body.
Getaway “Getaways
Getaway “Favorite
Bizarre Foods “UK/Scotland”
Kylie Kwong: Simply
World Cafe: Asia “Tokyo” Surfing the Menu
Cocktail Kings “Rekjavik” Getaway “Getaway Sun! Getaway “Getaways
Revealed”
Getaways”
Magic (CC)
“Fleurieu Peninsula”
Sun! Sun!”
Revealed”
The Simpsons $ (CC) Seinfeld “The Wig Master” Drive “The Extra Mile” (N) $ (CC)
24 “Day 6: 1:00AM - 2:00AM” (N) $ (PA) (CC)
FOX 5 News at 10 With Scotto, Anastos, Gregory Seinfeld “The Slicer” $ Scrubs “His Story III” $
and Canidate
$ (CC)
(CC)
(CC)
Jeopardy! “College
Wheel of Fortune “Mom Dancing With the Stars (Live) $ (CC)
(:45) The Bachelor: Officer and a Gentleman (N) $ (CC)
News (N) (CC)
(:35) Nightline (N) (CC)
Championship” (N)
& Me” (N) (CC)
CBS Evening News With Jeopardy! “College
How I Met Your Mother The New Adventures of Two and a Half Men (N) (:31) The King of Queens CSI: Miami “Burned” (N) $ (CC)
Extra (N) $ (CC)
(:35) Late Show With
Katie Couric $
Championship” (N)
“Showdown”
Old Christine (N)
(N) $ (CC)
David Letterman (N)
$ (CC)
Extra (N) $ (CC)
Access Hollywood (N) Deal or No Deal A tennis player from Nashville
Heroes “String Theory” (N) $ (CC)
(:02) The Real Wedding Crashers “Jennifer & Jay”
NewsChannel 4 at 11
(:35) The Tonight Show
(CC)
returns to complete her game. (N) (CC)
(N) $ (CC)
With Jay Leno
Movie (( “Brotherhood of Murder” (1999, Drama) William Baldwin. A white supremacist group member Movie (( “Maid in Manhattan” (2002) Jennifer Lopez, Ralph Fiennes. A senatorial candidate falls for a
(:10) Movie ((* “Deep Red” (1994, Science
becomes an informant for the FBI after a Denver disc jockey is murdered.
chambermaid after he mistakes her for a guest at the hotel.
Fiction) Michael Biehn, John deLancie.
(:10) Movie (( “Twilight” (1998, Suspense) Paul Newman, Susan Sarandon. An aging private eye learns Movie ((( “House of Flying Daggers” (2004, Action) Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi.
(:15) Movie (( “The United States of Leland”
that his movie-star friends may be concealing past crimes.
(2003) Don Cheadle, Ryan Gosling.
Movie “Martha Behind Bars” (2005, Docudrama) Cybill Shepherd. Convicted of obstruction of justice,
(:10) Movie (( “Twilight” (1998, Suspense) Paul Newman, Susan Sarandon. An aging private eye learns Movie ((( “House of Flying Daggers” (2004,
Martha Stewart serves five months in prison, then five months of house arrest.
that his movie-star friends may be concealing past crimes.
Action) Takeshi Kaneshiro, Andy Lau.
(6:35) Movie (((* “Brokeback Mountain” (2005, Romance) Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Linda
Movie (( “The Dark Hours” (2005, Suspense) Kate Greenhouse, Aidan
Movie ((* “Night Watch” (2004, Horror) Konstantin Khabensky, Vladimir
Cardellini.
Devine, Dov Tiefenbach. Premiere.
Menshov, Viktor Verzhbitsky.
(6:35) Movie ((* “Red Dust” (2004, Drama) Hilary Swank, Chiwetel Ejiofor, (:35) Movie (((* “Brokeback Mountain” (2005, Romance) Heath Ledger, Jake Gyllenhaal. In 1960s Wyoming two cowboys begin a Movie (( “The Dark Hours” (2005) Kate
Jamie Bartlett.
secret romance that endures through many years and each one’s shaky marriage.
Greenhouse, Aidan Devine. Premiere.
(6:40) Movie “Latham Entertainment Presents”
(:45) Movie “Getting It
(:10) Movie (( “Boxing Helena” (1993) Julian Sands. An obsessed surgeon takes drastic measures to
Movie ((* “Spartan” (2004, Suspense) Val Kilmer, Derek Luke, William H.
(2003, Comedy)
Right” (1989)
ensure that the object of his affections remains dependent on him.
Macy.
Movie “Housesitter” (2007, Suspense) Tori Spelling, Jonathan Higgins.
(:45) Movie “Hannibal” (2006) Alexander Siddig. The Carthaginian general cross(5:30) Movie ((
Movie ((* “Life of the Party” (2005, Comedy-Drama) Eion Bailey, Ellen
es the Alps to invade the Italian peninsula in 218.
“Flightplan” (2005)
Pompeo, Gabriel Olds.
(5:45) “The Thing About Movie (( “Flightplan” (2005) Jodie Foster, Peter Sarsgaard. A widow becomes frantic when her 6-year-old Movie ((* “Life of the Party” (2005, Comedy-Drama) Eion Bailey, Ellen
Movie “Housesitter” (2007, Suspense) Tori Spelling,
My Folks”
Jonathan Higgins.
daughter disappears on an airplane traveling from Berlin to New York.
Pompeo, Gabriel Olds.
(:15) Movie (( “Little Black Book” (2004) Brittany Murphy, Holly Hunter. To learn more about his past, a (:15) Movie ((* “Last Days” (2005, Drama) Michael Pitt, Lukas Haas, Asia Argento. Addicted to drugs, a Movie ((( “2046” (2004, Romance) Tony Leung
young woman interviews three of her boyfriend’s former sweethearts.
Seattle rock star continues on a path of self-destruction.
Chiu-wai, Gong Li.
(6:00) Pelicula ((
Pelicula (* “Fortress 2: Re-Entry” (1999, Ciencia Ficcion) Christopher
(:15) Pelicula ((* “The Village” (2004, Suspenso) Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody. (:15) Pelicula ((* “P.S.” (2004, Romance) Laura
“Mon Ange” (2005)
Lambert, Pam Grier, Patrick Malahide. ‘R’
‘PG-13’
Linney, Topher Grace. ‘R’
Gwen Stefani: Harajuku Lovers The artist performs in her first solo concert spe- Entourage $ (CC)
Movie ((( “Wedding Crashers” (2005, Comedy) Owen Wilson, Vince Vaughn. Two divorce mediators
Movie ((( “A History of Violence” (2005,
cial in Orange County, Calif.
spend a wild weekend partying with a politician and his eccentric family.
Drama) Viggo Mortensen, Maria Bello.
(6:00) 106 & Park: BET’s Hotwyred (CC)
Movie “The Walk” (2005, Drama) Eva Pigford, Regina Belle. A minister tries to help a frustrated woman after Soul Food $ (CC)
The Jamie Foxx Show $ The Jamie Foxx Show $
(CC)
(CC)
Top 10 Live
a series of tumultuous relationships makes her lose faith. (CC)
UEFA Champions
Gol ESPN: Fuera de
Arena Football Philadelphia Soul at Chicago Rush. From Allstate Arena in Rosemont, Ill. (Live)
SportsCenter -- International Edition (Live)
Horse Racing: UAE
League Weekly
Juego (N)
Derby
Pardon the Interruption NFL Live (N) (CC)
Arena Football Philadelphia Soul at Chicago Rush. From Allstate Arena in Rosemont, Ill. (Live)
Super Bowl XLI 360 From Miami.
Arm Wrestling Pro
(N) $ (CC)
Championships. (CC)
Béisbol de las Grandes Ligas St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers. Desde Miller Park en Milwaukee. (Live) (CC)
Fútbol Picante
SportsCenter (Live) (CC) UEFA Cup Highlights

EDOS
(705)

Fútbol de Primera

De Leyenda: la Historia del Deporte en México

Jorge Ramos en Vivo

Fox Gol Por Gol: México

FXSE
Premiership Soccer Newcastle United vs. Reading.

Off Air
Girls Gone Wild: Freshmen Orientation Freshman
get a taste of freedom. $ (CC)
Off Air

Cheaters: Naughty Lovers’ Lane Uncensored $
(CC)
Girls Gone Wild: Freshmen Orientation Freshman
get a taste of freedom. $ (CC)
WWE Backlash From Atlanta. $ (CC)

(5:00) Off Air

Off Air

FSC

(901)

iN1

(902)

iN2

(903)

iN3

(904)

iN4

(905)

iN5

(906)

iN6

(961)

HOT
(962)

2HOT
(963)

Off Air
Girls Gone Wild: Freshmen Orientation Freshman
get a taste of freedom. $ (CC)

MLS Soccer Club Deportivo Chivas USA at Los
Angeles Galaxy.
Sexy Models: Nude in the Tropics Professional nude Ms. Nude Carnivale (Taped) $ (CC)
models in tropical photo shoots.
Girls Gone Wild: Freshmen Orientation Freshman Girls Gone Wild: Freshmen Orientation Freshman
get a taste of freedom. $ (CC)
get a taste of freedom. $ (CC)
Bikini Bombshells: Exposed Playboy Playmates and
Penthouse Pets in bikinis. (CC)
Off Air

(6:30) Movie ((* “The Nativity Story” (2006, Drama) Keisha Castle-Hughes, Movie ((* “The Nativity Story” (2006) Keisha Castle-Hughes. King Herod’s obsession with an ancient
Movie ((* “The Nativity Story” (2006, Drama) Keisha Castle-Hughes, Oscar
Oscar Isaac, Hiam Abbass. $ (CC)
prophecy threatens Mary and Joseph as they await the birth of Jesus. $
Isaac, Hiam Abbass. $ (CC)
Movie ((( “Flushed Away” (2006, Comedy) Voices of Hugh Jackman, Kate Movie ((( “Flushed Away” (2006, Comedy) Voices of Hugh Jackman, Kate Movie ((( “Flushed Away” (2006, Comedy) Voices of Hugh Jackman, Kate Movie ((( “Flushed
Winslet, Jean Reno. $ (CC)
Winslet, Jean Reno. $ (CC)
Winslet, Jean Reno. $ (CC)
Away” $
Pelicula “Taking Chance” (2003, Adulto) Aria, Alana Evans. Unas mujeres her- Pelicula “Something Wicked” (2003) Lezley Zen. Un grupo de bellas y traviesas Pelicula “Free Ride” (2003, Adulto) Asia Carrera, Mia Smiles, Dee.
Pelicula “Ms. Fortune”
mosas disfrutan de la compañía de sus amantes.
mujeres decide que ya es hora de ”portarse bien”.
(2003, Adulto)
(6:00) “Wicked Love
Pelicula “One True Chance” (2003, Adulto) Sharon Wild, Jasmin Klein. Amantes Pelicula “Cuerpos Perfectos” (2004, Adulto) Romina Raw, Angelina, Jessica
Pelicula “Haunted by You” (2001, Adulto) Briana Banks, Miss Arroyo, Toni
Stories” (2003)
atrapan la pasion donde quiera que la hallan.
Fonte.
James.
(6:30) Pelicula “College Girl Revenge” (2005,
Pelicula “Sex Tapes” (2002, Adulto) Rita Faltoyano, Mandy Bright, Krystal
Pelicula “Weekend in Bologna” (1997, Adulto) Erika Bella, Marietta, Margerita. Pelicula “Millionaire 2” Claudia Ferrari. Desinhibidas
Adulto) Nikki Rider, Simony Diamond.
DeBoor.
mujeres se sacan la lotería.

TDS info

ADLT

Fox Soccer Report (Live) (CC)

For more info call 9221 / www.tdscuracao.com / TDS info channel 2

Pay-per-View

(706)

Sky Sports News
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Office hours: 7.45 am - 4.00 pm non-stop
Phone: 9221 Fax: 736-6733
Helpdesk Mon.-Sun. 7.00 am - 11.00 pm
Holidays 7.00 pm - 11.00 pm

TUESDAY EVENING
7:00
(30)

LIFE
(310)

PBS
(311)

E!

(315)

P&A
(400)

TBS

(410)

BVN
(420)

SONY
(421)

MUND
(422)

WB

(435)

WGN
(440)

TNT

(450)

7:30

8:00

8:30

Still Standing “Still
Still Standing “Still
Winning” $ (CC)
Auctioning” $ (CC)
The NewsHour With Jim Lehrer (N) (CC)

Reba “Driving Miss Kyra” Reba “Go Far” $ (CC)
$ (CC)
Nova “Newton’s Dark Secrets” $ (CC) (DVS)

Maternity Ward “Labors of Love”

I Do ... Let’s Eat!

Globe Trekker “South Africa II” $ (CC)

Casas

9:00

9:30

10:00

MAY 1, 2007
10:30

11:00

11:30

Movie “Nora Roberts’ Angels Fall” (2007) Heather Locklear, Johnathon Schaech. A witness to murder ques- Will & Grace “A
Will & Grace “Ice Cream
tions her sanity after a sheriff can find no evidence of the crime. (CC)
Gay/December Romance” Balls” $ (CC)
The Mormons Themes of the modern LDS Church include missionary work, family, temples, dissenters and Charlie Rose (N) $ (CC)
converters. (N) $ (Part 2 of 2) (CC) (DVS)
E! News Live “Year in
The Daily 10
House of Carters “Carter House of Carters “Carter The E! True Hollywood Story “Shannen Doherty” La True Hollywood Story “Jenny McCarthy” Perfil de
E! News Live “Year in
The Daily 10
Review”
Dearest”
Knows Best”
actriz Shannen Doherty. $ (SS)
Jenny McCarthy. $ (SS)
Review”
World’s Most Amazing Videos $ (SS)
American Chopper Paul Jr. acaba la motocicleta de Miami Ink “Ami’s Bad Side” (SS)
Pelicula (((* “A Few Good Men” (1992, Drama) Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore.
la trilogía de la Web.
Everybody Loves
Everybody Loves
Everybody Loves
Everybody Loves
Sex and the City “The
Sex and the City “Oh
Friends $ (CC)
Friends “The One With
Sex and the City “The
Sex and the City “Oh
Raymond $ (CC)
Raymond $ (CC)
Raymond (CC)
Raymond (CC)
Drought” (CC)
Come All Ye Faithful”
the Breast Milk”
Drought” (CC)
Come All Ye Faithful”
NOS Journaal
(:40) Lingo
(:05) VRT journaal
Studio NL
NOS Journaal
Van huis uit
(:20) Tussen kunst en
(:15) Dokument: Failliet of niet
kitsch
CSI: Crime Scene Investigation “Pilot” $ (SS)
Scrubs “My T.C.W.” $
Seinfeld “The Bookstore” Falcon Beach “The Blame Game” $ (SS)
According to Jim “The Scrubs “His Story III” $ Real Housewives of Orange County (SS)
(SS)
Flannelsexual”
(SS)
(SS)
La Femme Nikita “Rincones” $ (Parte 2 de 3) (SS) Inked “Orgullo y Dolor”
Criss Angel Mindfreak Hex “Where the Heart Is”
Pelicula (((( “A Clockwork Orange” (1971, Ciencia Ficcion) Malcolm McDowell, Patrick Magee,
(SS)
(SS)
Michael Bates.
Two and a Half Men “Hi, Friends “The One With
The New Adventures of Two and a Half Men $ Smallville “Promise” $ (CC)
Supernatural “Road Kill” $ (CC)
ER “Piece of Mind” $ (CC)
Mr. Horned One”
the Embryos”
Old Christine (CC)
(CC)
America’s Funniest Home Videos $ (CC)
Funniest Pets & People Funniest Pets & People Funniest Pets & People Funniest Pets & People WGN News at Nine (N) $ (CC)
Sex and the City “The
Scrubs “My Screwup” $
Good Fight” $
$ (CC)
$ (CC)
$ (CC)
$ (CC)
(CC)
(5:30) Movie (((*
(:45) Movie (( “Lara Croft: Tomb Raider” (2001, Adventure) Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen. A beautiful globe-trotter battles oth- Movie (* “Resident Evil” (2002) Milla Jovovich, Michelle Rodriguez. Commandos infiltrate a research facili“Girlfight”
erworldly creatures for possession of a powerful artifact.
ty after a deadly virus turns the entire staff into ravenous zombies.
Polar Bear Battlefields
Deadliest Season
Deadliest Season The crab season.
Deadliest Season
Raw Nature “Raw Weapons”

DSC
(452)

HEAL
(453)

TRAV
(480)

FOX

(481)

ABC
(482)

CBS
(483)

NBC
(490)

HALL
(500)

CC-E
(501)

CC-W
(502)

MV-E
(503)

MV-W
(504)

CC-2
(510)

HBOE
(511)

HBOW
(512)

MX-E
(513)

MX-W
(514)

HBOP
(610)

BET

(700)

ESPN
(701)

ESPN2
(703)

EDOS
(705)

FXSE
(706)

First Dance

Superhomes “Off the
Beaten Track” (CC)
The Simpsons “Homer Seinfeld “The Calzone” $ American Idol (Live) $ (CC)
the Great” (CC)
(CC)
Jeopardy! “College
Wheel of Fortune “Mom George Lopez $ (CC) George Lopez (N) $
Championship” (N)
& Me” (N) (CC)
(CC)
CBS Evening News With Jeopardy! “College
NCIS “In the Dark” (N) $ (CC)
Katie Couric (N)
Championship” (N)
Extra (N) $ (CC)
Access Hollywood (N) Dateline NBC $ (CC)
(CC)
Movie “My Husband’s Secret Life” (1998, Drama) Anne Archer. A cop’s widow joins forces with his mistress
to coerce the police department into increasing her late spouse’s pension.
(6:45) Movie (( “Be Cool” (2005, Comedy) John Travolta, Uma Thurman, Vince Vaughn.

The Real Sex in the City
Home

Home

House “Family” (N) $ (PA) (CC)
Dancing With the Stars “Results Show” (Live) $
(CC)
The Unit “Freefall” (N) $ (CC)

iN1

(902)

WWE Fanatic Series The creation of the Four Horsemen; interviews with members of the Horsemen as well KNOCKOUTS! 11: Roy Jones, Jr. & More! (Taped)
as their foes; highlights and matches. (Taped) $ (CC)
$ (CC)
WWE Backlash From Atlanta. $ (CC)

iN2

(903)

iN3

(904)

iN4

(905)

Bridezillas
Globe Trekker “Belgium; Luxembourg” $ (CC)
Seinfeld “The Betrayal” $ Scrubs “My Lunch” $
(CC)
(CC)
News (N) (CC)
(:35) Nightline (N) (CC)

CSI: NY “Raising Shane” $ (CC)
Extra (N) $ (CC)
(:35) Late Show With
David Letterman (N)
Law & Order: Criminal Intent “Rocket Man” (N) $ Law & Order: Special Victims Unit “Florida” (N) $ NewsChannel 4 at 11
(:35) The Tonight Show
(CC)
(CC)
With Jay Leno
Movie “Intelligence” (2005, Suspense) Ian Tracey,
Movie (* “Don’t Look Down” (1998) Megan Ward, Billy Burke. Haunted by visions of her sister’s violent
Klea Scott, Brendan Fletcher.
death, a woman seeks treatment for fears of meeting a similar fate.
Movie ((* “Sahara” (2005) Matthew McConaughey, Steve Zahn. A treasure hunter and his sidekick join (:15) Movie ((( “Garden State” (2004, Comedy)
forces with a doctor to search for a Confederate ship in Africa.
Zach Braff, Ian Holm.
(:10) Movie ((( “Chicken Run” (2000, Comedy) Voices of Mel Gibson, Julia (:45) Movie (( “Be Cool” (2005, Comedy) John Travolta, Uma Thurman, Vince Vaughn. Chili Palmer runs afoul of music-industry play- Movie ((* “Sahara” (2005, Adventure) Matthew
Sawalha, Miranda Richardson.
ers when he teams up with a friend’s widow to produce a singer’s debut album.
McConaughey, Steve Zahn.
(6:50) Movie (( “The Bridge of San Luis Rey” (2004, Drama) Robert De Niro, F. Murray Abraham, Kathy Pelicula ((( “Hotel Rwanda” (2004) Don Cheadle. Paul Rusesabagina salva a más de 1,200 refugiados (:05) Movie ((( “Wah-Wah” (2005) Gabriel
Bates.
Tutsi del genocidio escondiéndolos en un hotel en la capital de Ruanda.
Byrne, Miranda Richardson.
(:15) Movie ((* “When Ruoma Was Seventeen” (2002) Li Min, Yang Zhigang. An optimistic teenager falls (8:50) Movie (( “The Bridge of San Luis Rey” (2004, Drama) Robert De Niro, F. Murray Abraham, Kathy Pelicula ((( “Hotel Rwanda” (2004) Don
for an older photographer who promises to take her to the big city.
Bates.
Cheadle, Sophie Okonedo. Premiere.
(4:50) Movie (((( “The Godfather, Part II”
(:10) Movie (((* “Mar Adentro” (2004, Biography) Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas. Ramon Sampedro, a quadriplegic for (:20) Movie (( “Bad Apple” (2004, Comedy-Drama) Chris Noth, Colm
(1974, Drama) Al Pacino, Robert Duvall.
nearly 30 years, wants a lawyer and a single mother to help him die with dignity.
Meaney, Mercedes Ruehl.
Madonna: The
(:45) The Wire $ (CC)
Movie “Hellboy: Sword of Storms” (2006, Fantasy) Voices of Ron Perlman,
Movie ((( “Our Brand Is Crisis” (2005, Documentary)
Confessions Tour
Selma Blair, Doug Jones.
(:45) The Wire $ (CC)
Movie “Hellboy: Sword of Storms” (2006) Voices of
(6:00) Movie ((* “Herbie: Fully Loaded” (2005, Madonna: The Confessions Tour -- Live From London The singer performs
from Wembley Stadium in London. $ (CC)
Ron Perlman, Selma Blair.
Comedy) Lindsay Lohan.
Movie ((* “La Suerte Está Echada” (2005, Comedy) Gaston Pauls, Marcelo (:45) Dark Stories “Hurtle” Movie “Elsa & Fred” (2005, Romance-Comedy) Manuel Alexandre, China
(:45) Movie ((( “Set It Off” (1996, Action) Jada Pinkett, Queen Latifah,
Zorrilla, Blanca Portillo.
Mazzarello, José Gallardou.
Vivica A. Fox.
Pelicula (* “Crazy in Alabama” (1999) Melanie Griffith, David Morse. La muerte de un niño de raza negra Pelicula ((* “La Aldea” (2004) Bryce Dallas Howard. Miembros de una comunidad del siglo XIX le temen (:15) Pelicula ((* “The Syrian Bride” (2004,
envuelve a un niño blanco en la lucha por sus derechos civiles. ‘PG-13’
a las extrañas criaturas que habitan en los bosques que los rodean.
Drama) Hiam Abbass. ‘NR’
Movie (( “The Princess Diaries 2: Royal Engagement” (2004, Romance-Comedy) Anne Hathaway, Julie Movie (( “Snow Wonder” (2005, Drama) Mary Tyler Moore, Camryn
(:45) Movie (( “Monster-in-Law” (2005, Romance-Comedy) Jennifer Lopez,
Andrews, Hector Elizondo.
Manheim, Jennifer Esposito.
Jane Fonda, Michael Vartan.
(6:00) 106 & Park: BET’s College Hill (CC)
College Hill (CC)
Run’s House $ (CC)
The Jamie Foxx Show $ The Jamie Foxx Show $
Movie (( “Next Friday” (2000, Comedy) Ice Cube, Mike Epps. To avoid being beaten up, a young man
(CC)
(CC)
Top 10 Live
goes to live with his uncle, who just won the lottery. (CC)
UEFA Champions League Soccer Semifinal, Leg 2 -- Chelsea vs. Liverpool. (CC)
Primera Plana
Boxing Friday Night Fights. Mike Anchondo vs. Darling Jimenez. From Miami.
SportsCenter -- International Edition (Live)
(CC)
Pardon the Interruption Arm Wrestling Pro
Arm Wrestling Pro
Arm Wrestling Pro
Arm Wrestling 198lb
Arm Wrestling 220lb
Arm Wrestling Super
NFL Live (N) (CC)
The Contender Challenge -- UK vs. USA From
(N) $ (CC)
Championships. (CC)
Championships. (CC)
Championships. (CC)
Weight Class. (CC)
Weight Class. (CC)
Heavyweights. (CC)
Newcastle, England. (N)
Béisbol Grandes Ligas -- Equipos Se Anunciarán. (Live)
UEFA Champions League Semifinal: Liverpool FC vs. Chelsea FC. Desde Anfield Stadium en Liverpool,
Inglaterra. (Same-day Tape) (CC)
(6:00) Fútbol Copa Libertadores de América
Fútbol Copa Libertadores de América Octavos de Final: Ida. (En Vivo)
Fox Sports Noticias
Fútbol Copa Libertadores de América Octavos de
Octavos de Final: Ida. (En Vivo)
Final: Ida. (Diferido)
Sky Sports News
Fox Football Fone-In (Live)
Fox Soccer Report (Live) (CC)
Fox Football Fone-In

FSC

(901)

Simplemente Sexo Topics Simplemente Sexo Topics
on sex.
on sex.
Living Ect.
Day Trip Designer
“Prague”
FOX 5 News at 10 With Scotto, Anastos, Gregory
and Canidate
(:01) Boston Legal “Tea and Sympathy” (N) $ (CC)

KNOCKOUTS! 11: Roy Jones, Jr. & More! $ (CC)

KNOCKOUTS! 11: Roy Jones, Jr. & More! $ (CC)

WWE Backlash From Atlanta. $ (CC)

Off Air

BodogFight: Clash of the Nations Fedor Emelianenko vs. Matt Lindland; Aleksander Emelianenko vs. Eric Pele. From St. Petersburg, Russia. $ (CC)

Naughty Sex Kittens Totally Xposed $ (CC)

(6:30) Movie (( “Garfield: A Tail of Two Kitties”
(2006) Voices of Bill Murray. $
Off Air

Movie ((( “Casino Royale” (2006, Action) Daniel Craig, Eva Green. After receiving a license to kill, British agent James Bond enters Movie (((* “Flags of Our Fathers” (2006, War) Ryan Phillippe, Jesse
a high-stakes poker game with Le Chiffre, a man who finances terrorist groups. $ (CC)
Bradford, Adam Beach. $ (CC)
Off Air
Off Air

iN5

(906)

Off Air

Off Air

iN6

HOT
(962)

2HOT
(963)

TDS info

ADLT

Pelicula “Muy Caliente” (2003, Adulto) Mercedez, Angie Storm. Mujeres seduc- Pelicula “Luna de Miel Para Tres” (2001, Adulto) Kylie Ireland, Chloe, Chennin Pelicula “Bellisima” (2005, Adulto) Mercedez, Nicole Sheridan, Lola. Miembros Pelicula “Orgasmika”
toras y escandalosas aumentan la temperatura.
Blanc.
de un equipo de television viven pasion y peligro.
(2005) Gina Austin.
(6:00) Pelicula “Sin
Pelicula “Galería del Pecado 6” (2003, Adulto) Hannah Harper, Malory Mark,
Pelicula “Sonámbula” (2001, Adulto) Bridgette Kerkove, Felicia Fox, Nina Ferrari. Pelicula “Citas en Bikinis” (2004, Adulto) Monica Mayhem, Eric Masterson, Lisa
Ataduras” (2001)
Calli Cox.
Marie.
(6:30) Pelicula “Juegos de Riesgo” (2002, Adulto) Pelicula “Jugueteo Anal” (2004, Adulto) Estella, Haley, Katja Kassin. Candentes Pelicula “Las Chicas Afeitadas de Ionie” (2006, Adulto) Roxanne, Natalia.
Pelicula “Sexo en el Campo” (2005) Parejas disfruAngelina, Carol, Julia Crow.
bellezas demandan placer por la puerta trasera.
Desenfrenadas mujeres demandan placer constante.
tan de la diversion en una granja.

For more info call 9221 / www.tdscuracao.com / TDS info channel 2

Pay-per-View

(961)
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Service/RTV
TELEVISIE & RADIO

belangrijke telefoonnummers

TELEVISIE Zaterdag 28 april
Beste van Vlaanderen
en Nederland
TDS kanaal 410

13:00
13:30
13:35
14:05
14:30
14:40
14:50
14:55
15:05
15:30
15:55
16:00
16:15
16:50
17:25
17:55
18:40
19:25
19:55

Vrt Journaal
Tik Tak
Sesamstraat
Samson & Gert
Adriaan
Geheimen van het
schoolplein
Coupe troep
Zaai
De wereld van K3
Dropzone
Nos Journaal
Spring
Puberruil
Ur (You Are)
Schooltv-Weekjournaal
Fc De Kampioenen
Vlaanderen vakantieland
Vrt Journaal
Een Vandaag

20:20
20:30
20:50
20:55

Sportjournaal
Nos Journaal
Weerbericht
Keyzer & De Boer
Advocaten
21:35 Mooi! Weer De Leeuw
22:25 Telefilm: Escort
23:55 Koefnoen
Het programma wordt ‘s nachts
en de volgende ochtend herhaald.

Kanaal 8

Niet ontvangen

Tien
TDS kanaal 20

00:00 Homeshopping
03:00 Postcode Loterij: Deal or

No Deal (herh.)
05:45 Interactieve Dag tv
06:00 Live Shop
08:00 Postcode Loterij: Eén
tegen honderd (herh.)
09:15 Interactieve weekend tv
09:35 Amazing Animal Videos
(herh.)
10:05 Amazing Animal Videos
(herh.)
10:35 Celebrity Poker (herh.)
11:30 De Gouden Kooi:
Complilatie
12:00 De Wedstrijden
13:00 Joling & Gordon
over de vloer
14:00 Koppensnellers
15:05 Celebrity Poker
16:05 Film: Bless the Child
18:05 WSOP 2006
(pokertoernooi)
21:20 Tien Text

RADIO Zaterdag 28 april
Hoyer 2
105.1 FM

06:00 Muziek
07:30 Caribische uitzending
Antillen/Aruba RNW
08:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Ochtendeditie”
08:00 Muziek
11:00 Muziek
12:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Middageditie”
13:00 Mens & Dier
13:30 Muziek
17:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Avondeditie”
18:00 Muziek
Korte nieuwsberichten
09:00 / 10:00 / 11:00 / 14:00 /
15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00

Dolfijn FM

06:15 Programma’s in Engels
met hits en Top40

Radio Korsou
93,9 FM +
TDS kanaal 93

08:30 Ontbijtshow
09:30 Voor Veertigplussers,
11:00 Papiamentstalige
uitzendingen
19:00 Spot, Sport en Spel
(nieuws, sport en
cabaret)
21:00 Johnny Hooi draait

103.1 FM + TDS kanaal 103

09:00 Analyse met Ana van
Leeuwen
Nonstop Muziek

97.3 FM en TDS kanaal: 97

00:00 Dolfijn FM Non-Stop
10:00 Prachtig Tachtig met
Egon Sybrandy
12:00 The Music Club met
Enrico Stenacker
15:00 Bright Top 40 met
Robin Velderman
18:00 Dolfijn FM Non-Stop

Laser 101
101.1 FM

05:30 Ochtendprogramma
Radio Nederland
Wereldomroep

TDS Weerkanaal 209

01.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
02.00 Nieuwslijn/Klare taal
03.00 Nieuwslijn/TROS
Nieuwsshow
04.00 TROS Nieuwsshow
05.00 TROS Nieuwsshow
(deels)
05.30 Caribische uitzending
Suriname
06.15 Muziek
(Caribbean/ Latin)
06.30 Caribische uitzending

07.25
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14:00
15:00
16.00
17.00
18.00
19:00
20.00
21:00
22:00
23:00
00:00

Antillen/ Aruba****
Spijkers met Koppen
Spijkers met Koppen
Goudmijn
Goudmijn
Nieuwslijn/Klare Taal
Nieuwslijn/Kerk en
Wereld
Opium
Spijkers met Koppen
Spijkers met Koppen
Nieuwslijn
Met het oog op morgen
Nieuwslijn
Nieuwslijn
Cabaret
Goudmijn
Goudmijn
Nieuwslijn
Nieuwslijn

****Programma-schema
Antillen/Aruba-uitzending:
Maandag t/m Zaterdag
06.30 Nieuws
06.38 Actualiteiten
06.55 Krantenoverzicht
07.00 Reportage van de dag
07.15 Nieuws- en krantenoverzicht in Papiaments
Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl
www.caribiana.nl

ALARM
Politie
Brandweer
Ambulance
Sehos
Kustwacht
SOS-lijn
Aqualectra
Aids-lijn

tel: 911
tel: 911
tel: 912
tel: 910
tel: 913
tel: 127
tel: 135
tel: 128

TANDARTS
28 en 29 april:
Dr. M. Morales
Suffisantweg 48
Tel: 8697350
Spoed: 5603563
30 april (Koninginnedag)
Dr. H. Kok
Sta. Rosaweg 331
Tel: 7671730
Spoed: 5210725
1 mei (Dag van de Arbeid)
Dr. A. Naut
Siberie kavel 9
Tel: 8648933
Spoed: 5255509
EILANDGENEESKUNDIGEN
Wat te doen bij medische
spoedgevallen gedurende de
avonden en weekeinden? Bel
uw eigen huisarts op het telefoonnr. van zijn/haar ofisina of
ga langs de ofisina. Via het antwoordapparaat of mededelingenbord hoort u wie de dienstdoende dokter is.
(Curaçaosche Huisartsen Ver.)
BEREIKBARE
VERPLEEGKUNDIGE
Tel: 5687525, page: 5500941
STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses
Margriet”, Sta. Maria 17,
P.O. Box: 4886. Tel. 8682344,
8682947, 8682412, 8682574.
Fax 8681000, E-mail:
thuiszorg@witgelekruis.com
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: 8888889.
fax 8691966. Na kantooruren en
in het weekend kunt u bellen
bij: 5103661. Voor alle aanvragen t.a.v. ouder- en kindzorg:

Consultatiebureau Brievengat,
Hoek Vondelstr./ Nilda
Pintostr., tel: 7373584, fax:
7371316.
KRAAMCENTRUM
RIO CANARIO
Schottegatweg Nrd. 43/P.O
3619, Tel: 8691838, 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, tel:
8697103
FUNDASHON LECHI
DI MAMA
Tel: 7672289, 7378147,
7375023, 7377389
DIERGENEESKUNDE
Parera, tel: 4614000
APOTHEKEN
OTROBANDA
Zaterdag 28 april:
Gosie
tel: 7379744
Zondag 29 april:
Novo

tel: 7367050

Maandag 30 april:
De Savaan
tel: 8697770
Dinsdag 1 mei:
Brion

tel: 4627027

PUNDA
Zaterdag 28 april:
Sta. Rosa
tel: 7365650
Zondag 29 april:
Mahaai

tel: 7383366

Maandag 30 april:
Zuikertuintje
tel: 7375947
Dinsdag 1 mei:
Brievengat

tel: 7375098

OMBUDSMAN
Fred Wiel

tel: 4610303
fax: 4619483
Straatadres: Concordiastraat 22
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an

OPEN NON STOP 8.00 a.m. - 7.00 p.m.

Advertentie

Fundashon Epilepsia Antianan Hulandés
Voor meer informatie bel: 569-0180
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Service/RTV
TELEVISIE & RADIO
TELEVISIE Zondag 29 april
Beste van Vlaanderen
en Nederland
TDS kanaal 410

13:00
13:30
13:35
14:05
14:30
14:40

Vrt Journaal
Tik Tak
Sesamstraat
Samson & Gert
Adriaan
Geheimen van het
schoolplein
14:50 Coupe troep
14:55 Zaai
15:05 De wereld van K3

15:30
15:55
16:00
16:15
16:50
17:25
17:55
18:40
19:25
19:55
20:20
20:30
20:50

Dropzone
Nos Journaal
Spring
Puberruil
Ur (You Are)
Schooltv-Weekjournaal
Fc De Kampioenen
Vlaanderen vakantieland
Vrt Journaal
Een Vandaag
Sportjournaal
Nos Journaal
Weerbericht

20:55 Keyzer & De Boer
Advocaten
21:35 Mooi! Weer De Leeuw
22:25 Telefilm: Escort
23:55 Koefnoen
Het programma wordt ‘s nachts
en de volgende ochtend herhaald.

Kanaal 8

Niet ontvangen

Tien
TDS kanaal 20

00:00
03:00
05:35
06:00
08:00
08:30
08:55
09:20
09:45

Homeshopping
De Gouden Kooi (herh.)
Interactieve weekend tv
Live Shop
Amazing Animal Videos
Interactieve weekend tv
Amazing Animal Videos
Interactieve weekend tv
Fashion House: Compl.

10:30 De Meest Sexy (herh.)
11:00
12:55
13:00
15:00
16:00
17:00
18:05
18:40
20:35

Film: Trouble Makers
Sponsor Bingo Loterij
De Wedstrijden
Voetbalvrouwen: afl. 7
PL: Eén tegen 100
De Wedstrijden
De Gouden Kooi: (herh.)
De Wedstrijden (herh.)
Tien Text

16.00
17.00
17.30
18.00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
23.00
00.00

Nieuwslijn
Met het oog op morgen
Herhaling Nieuwslijn
Nieuwslijn
Nieuwslijn
Canta America
OVT
OVT
Nieuwslijn
Nieuwslijn
Nieuwslijn
Herhaling Nieuwslijn
(Geen LIVE-bulletin)

RADIO Zondag april
Hoyer 2

15:00 Dolfijn FM Non-Stop

105.1 FM

06:00 Muziek
08:00 SportRadio
“Ochtendeditie”
13:00 Muziek
17:00 Hoyer 2 SportRadio
“Avondeditie”
19:00 Muziek
Korte nieuwsberichten
10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 /
17:00 / 18:00 / 19:00

Dolfijn FM
97.3 FM en TDS kanaal: 97

00:00 Dolfijn FM Non-Stop
12:00 Bright Top 40 (Non-Stop)

Laser 101
101.1 FM

08:00 Programma’s in Engels
met hits en Top40

Radio Korsou
93,9 FM +
TDS kanaal 93

08:00 George Tielen ontvangt
interessante gasten
09:30 Lokale bladen,
herhaling zaterdagavondkranten, ‘week
in week uit’ en
‘klare taal’. *
10:00 SPROET, programma
met mix van zaken*
11:00 Papiamentstalige

uitzendingen
18:00 Nieuws, sport en
actualiteiten*
18:30 Zondagavondconcert
(klassiek), door Suhandi
20:00 Muziek
* In deze programma’s wordt
een bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep

103.1 FM + TDS kanaal 103

Nonstop Muziek
09:00-13:00 ‘Topsport’ met Inez
Muys en Niels Goudriaan

TDS Weerkanaal 209

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13.00
14:00
15:00

Nieuwslijn
Vroege vogels
Vroege vogels
OVT
OVT
Nieuwslijn
Cabaret
Langs de Lijn
Langs de Lijn
Langs de Lijn
Nieuwslijn
Nieuwslijn
World Wide Jazz
Canta America
Cabaret

04:10
04:35
05:00
08:00
08:25
08:35

Life With Bonnie (herh.)
De Gouden Kooi (herh.)
Live Shop
Fashion House (herh.)
Interactieve Dag tv
Postcode Loterij: Deal or
No Deal (herh.)
Interactieve middag tv
Life With Bonnie
5 tegen 5 (herh.)
Beestachtig leuk
De leukste thuisvideo's
Het weer
Fashion House
De bruiloft van...

13:30 De Gouden Kooi
14:00 Postcode loterij: Deal or
No Deal
14:30 Just the Two of Us: Finale
16:25 De Wedstrijden
17:30 Het weer
17:35 Zendtijd voor NOX:
Weekoverzicht
18:35 De Gouden Kooi (herh.)
19:00 Postcode Loterij: Deal or
No Deal (herhaling)
19:30 Tien Text

uur nieuws, ochtendbladen)*
08:00 Papiamentstalige
uitzendingen
19:00 FM Actueel met nieuws,
krantenoverzicht,
muziek*
20:00 Papiamentstalige
uitzendingen

09:00 De Oscar van Dam Show
te gast: Anja Steffens
12:00 Midday met Frans
13:00 Uitgebreid Engelstalig
nieuws
13:10 Nonstop Muziek
16:00 Sunset met Ruben
en Eddy
19:00 Nonstop Muziek

* In deze programma's
wordt een bijdrage geleverd door
Radio Nederland Wereldomroep
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Let op: Zondag geen
Caribische uitzending
Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl
www.caribiana.nl

TELEVISIE Maandag 30 april
Beste van Vlaanderen
en Nederland
TDS kanaal 410

13:00
13:15
13:50
14:25
14:45
15:25
16:00
16:05
16:10
16:35
17:00

Koninginnedag 2007 Live
Vrt Journaal
Blauw Bloed
Voor alle fans:
André Hazes
Praatjesmakers
Omrop Fryslân
Nos Journaal
Tik Tak
Sesamstraat
Love Match
Zappsport

17:15
17:30
18:00
18:25
18:45
19:10
19:50
20:20
20:30
20:50
20:55
21:45
22:45
23:20

Het Klokhuis
Jeugdjournaal.NL
Thuis
Onderweg Naar Morgen
De Rode Loper
Vrt Journaal
Samenvatting
Koninginnedag
Sportjournaal
Nos Journaal
Weerbericht
Spoorloos
Bvn Voetbal
Nova/Den Haag Vandaag
Knevel + Van den Brink

Het programma vanaf 13.00 uur
wordt de rest van de dag herhaald.

Kanaal 8

Niet ontvangen

Tien
TDS kanaal 20

00:00 Tien Text
00:10 Homeshopping

09:25
10:05
10:30
11:00
11:30
12:25
12:30
13:00

RADIO Maandag 30 april
Laser 101

Hoyer 2
105.1 FM

Dolfijn FM

101.1 FM

97.3 FM en TDS kanaal: 97

06:00 Muziek
06:30 Caribische uitzending
Antillen/Aruba RNW
07:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
"Ochtendeditie"
08:00 Muziek
12:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
"Middageditie"
13:00 Muziek
17:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
"Avondeditie"
18:00 Muziek
Korte nieuwsberichten
09:00 / 10:00 / 11:00 / 14:00 /
15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00

00:00 Dolfijn FM Non-Stop
06:00 De Ochtendrepubliek
met Erwin vd Bliek
09:00 Dwars Door De Morgen
met Vesta Kauffman
12:00 Helemaal Nix met
Egon Sybrandy
15:00 Villa Velderman met
Robin Velderman
18:00 Back2Back Classics
19:00 Dolfijn FM Non-Stop
Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op
de hele uren en om 06:30, 07:30,
08:30, 12:30 en 17:30.

05:30 Ochtendprogramma
Radio Nederland
Wereldomroep
06:30 Breakfastclub in
Papiamentu, Engels en
Nederlands
08:00 Programma's in
Papiamentu, Engels en
Nederlands

Radio Korsou
93,9 FM +
TDS kanaal 93

05:45 Nieuws, weer,
ochtendbladen*
06:30 Ontbijtshow (06.30,
06.50, 07.00 en 07.15

103.1 FM + TDS kanaal 103

06:00 Sunrise met Jacques,
Frans en Inez
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Service/RTV
TELEVISIE & RADIO
RADIO Maandag 30 april VERVOLG

TDS Weerkanaal 209

01.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
02.00 Nieuwslijn/Themaprog.
03.00 De Twaalf Provinciën
04.00 Onderweg
05.00 Onderweg (deels)
05.30 Caribische uitzending

Suriname
06.15 Muziek
06.30 Caribische uitzending
Antillen/Aruba****
07.25 Stand.nl/Wereldnet
08.00 Dingen die gebeuren
09.00 Hagens op de Middag
10.00 Uruzgan FM
11.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
12.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn

13.00
14:00
15:00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21:00

Magazine
Kunststof
Ned. Concert Podium
Ned. Concert Podium
Nieuwslijn/Themaprog.
Met Het Oog Op
Morgen
Nieuwslijn/Themaprog.
Nieuwslijn/Themaprog.
Ned. Concert Podium
Ned. Concert Podium

22:00 Stand.NL/Wereldnet
23:00 Nieuwslijn/Themaprog.
00.00 Nieuwslijn/Themaprog.

07.00 Reportage van de dag
07.15 Nieuws- en krantenoverzicht in Papiaments

****Programma-schema
Antillen/Aruba-uitzending:

Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl
www.caribiana.nl

Maandag t/m Zaterdag
06.30 Nieuws
06.38 Actualiteiten
06.55 Krantenoverzicht

TELEVISIE Dinsdag 1 mei
Beste van Vlaanderen
en Nederland
TDS kanaal 410

13:00
13:30
14:10
14:35
15:05
16:00
16:05
16:10
16:35
16:40
16:45
16:50

Vrt Journaal
De reistafel
Dierenmanieren op reis
Keuringsdienst van
waarde
De wereld draait door
Nos Journaal
Tik Tak
Sesamstraat
Piet Piraat
Swok 1
Roddels
Samson & Gert

17:15
17:30
17:35
18:00
18:25
18:45
19:10
19:50
20:20
20:30
20:50
20:55
21:30
22:20

Het Klokhuis
Jeugdjournaal.NL
Blokken
Thuis
Onderweg naar morgen
De rode loper
Vrt Journaal
Een Vandaag
Sportjournaal Kort
Nos Journaal
Weerbericht
Twee voor twaalf
Holland Sport
Muziek: Marianne Weber
op Curaçao
22:45 Nova/Den Haag Vandaag

23:20 Knevel + Van Den Brink
Het programma wordt ‘s nachts
en de volgende ochtend herhaald.

Kanaal 8

Niet ontvangen

Tien
TDS kanaal 20

00:00 Tien Text
00:10 Homeshopping

04:10
04:35
05:00
08:00
08:25
08:35
09:25
10:10
10:35
11:05
11:30
12:25
12:30
13:00
13:30

Life With Bonnie (herh.)
De Gouden Kooi (herh)
Live Shop
Fashion House (herh.)
Interactieve Dag tv
Postcode loterij: Deal or
no deal (herh)
Interactieve middag tv
Life With Bonnie
5 tegen 5 (herh.)
Beestachtig leuk
De leukste thuisvideo's
Het weer
Fashion House
De bruiloft van...
De Gouden Kooi

14:00 Postcode loterij: Deal or
No Deal
14:30 Joling & Gordon
over de vloer
15:30 Film: American pie
17:15 De wedstrijden: Jupiler
League Play-offs
17:50 Het weer
17:55 Postcode loterij: Deal or
No Deal
18:25 Interactief
Spelprogramma
18:35 De Gouden Kooi (herh.)
19:05 Interactief
Spelprogramma
21:30 Tien Text

RADIO Dinsdag 1 mei
Hoyer 2
105.1 FM

06:00 Muziek
06:30 Caribische uitzending
Antillen/Aruba RNW
07:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Ochtendeditie”
08:00 Muziek
12:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Middageditie”
13:00 Muziek
17:00 Hoyer 2 NieuwsRadio
“Avondeditie”
18:00 Muziek
Korte nieuwsberichten
09:00 / 10:00 / 11:00 / 14:00 /
15:00 / 16:00 / 19:00 / 20:00

Dolfijn FM
97.3 FM en TDS kanaal: 97

00:00 Dolfijn FM Non-Stop
06:00 De Ochtendrepubliek met
Erwin van der Bliek
09:00 Dwars Door De Morgen
met Vesta Kauffman
12:00 Helemaal Nix met

Egon Sybrandy
15:00 Villa Velderman met
Robin Velderman
18:00 Back2Back Classics
19:00 Dolfijn FM Non-Stop
Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op
de hele uren en om 06:30, 07:30,
08:30, 12:30 en 17:30.

Laser 101

ochtendbladen*
06:30 Ontbijtshow (06.30,
06.50, 07.00 en 07.15
uur nieuws, ochtendbladen)*
08:00 Papiamentstalige
uitzendingen
19:00 FM Actueel met nieuws,
krantenoverzicht,
muziek*
20:00 Papiamentstalige
uitzendingen

101.1 FM

05:30 Ochtendprogramma
Radio Nederland
Wereldomroep
06:30 Breakfastclub in
Papiamentu, Engels en
Nederlands
08:00 Programma’s in
Papiamentu, Engels en
Nederlands

Radio Korsou
93,9 FM +
TDS kanaal 93

05:45 Nieuws, weer,

* In deze programma’s
wordt een bijdrage geleverd door
Radio Nederland Wereldomroep

103.1 FM + TDS kanaal 103

06:00 Sunrise met Jacques,
Frans en Inez
09:00 De Oscar van Dam Show
12:00 Midday met Frans
13:00 Uitgebreid Engelstalig
nieuws
13:10 Nonstop Muziek
16:00 Sunset met Ruben
Advertentie

en Eddy
19:00 Nonstop Muziek

TDS Weerkanaal 209

01.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
02.00 Nieuwslijn/Themaprog.
03.00 De Twaalf Provinciën
04.00 Onderweg
05.00 Onderweg (deels)
05.30 Caribische uitzending
Suriname
06.15 Muziek
06.30 Caribische uitzending
Antillen/Aruba****
07.25 Stand.nl/Wereldnet
08.00 Dingen die gebeuren
09.00 Hagens op de Middag
10.00 Uruzgan FM
11.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
12.00 Nieuwslijn/Nieuwslijn
Magazine
13.00 Kunststof
14:00 Ned. Concert Podium

15:00 Ned. Concert Podium
16.00 Nieuwslijn/Themaprog.
17.00 Met Het Oog Op
Morgen
18.00 Nieuwslijn/Themaprog.
19.00 Nieuwslijn/Themaprog.
20.00 Ned. Concert Podium
21:00 Ned. Concert Podium
22:00 Stand.NL/Wereldnet
23:00 Nieuwslijn/Themaprog.
00.00 Nieuwslijn/Themaprog.
****Programma-schema
Antillen/Aruba-uitzending:
Maandag t/m Zaterdag
06.30 Nieuws
06.38 Actualiteiten
06.55 Krantenoverzicht
07.00 Reportage van de dag
07.15 Nieuws- en krantenoverzicht in Papiaments
Voor meer informatie:
www.wereldomroep.nl
www.caribiana.nl

