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Kooyman Megastore Kooyman Santa Rosa 
Kooyman Santa Maria Winston Churchillweg 112 

www.kooymanbv.com

 

Starting from

of 4000 Fun Miles

99.99

Like us now on

facebook
facebook.com/kooyman.curacao

MEGA
BUY!

AUDIOSONIC SPECIAL
Draadloze hoofdtelefoon in zwart of wit.
Bluetooth speaker.
Soundblaster. 
Outdoor radio.
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Shirley Concencion-Corion viert vandaag het feit dat ze 45 jaar 

geleden bij Casa Bernardo in de Madurostraat 34 in dienst trad. 

Ze solliciteerde op 4 juli 1969 en begon die dag meteen met werken.

Samen met 3 generaties van de familie Metsch heeft ze de 

winkel door goede en slechte tijden bijgestaan. Een dame met 

werkethiek, loyaliteit en discipline en een voorbeeld voor alle 

geëmancipeerde vrouwen op Curacao.

Proficiat Shirley.
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Vrouw premier met hak vast in Pontjesbrug
Onderweg naar de viering van Dia
di Bandera op het Brionplein in
Otrobanda kwam de schoenhak
van de vrouw van premier Ivar
Asjes op de Pontjesbrug vast te zit-
ten waardoor zij bijna is gevallen.
Bezorgde burger Giovanni Atalita
kaart in een brief aan dat dit door
het verrotte hout op de brug komt.
,,In het verleden is al vaak genoeg
gezegd dat mensen zich dagelijks
blootstellen aan de mogelijkheid
van een val en het oplopen van ver-
wondingen”, aldus Atalita. 

FOTO GIOVANNI ATALITA

‘Asjes laat ondernemers aan lot over’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
weet niet meer hoe hij de crimi-
naliteitsgolf op Curaçao het
hoofd moet bieden. Daarom
heeft hij ondernemers in een
bijeenkomst over ‘Nation Buil-
ding’ een Latijns-Amerikaanse
houding aangeraden. Dat zegt
MFK-leider Gerrit Schotte in
een persbericht. De ‘minister-
president’ (de aanhalingstekens
zijn van Schotte) heeft de winke-
liers aangeraden het heft in ei-
gen hand te nemen en een ge-
wapende beveiliger bij de deur

van hun zaak en van hun huis te
posteren. Asjes heeft de onder-
nemers beloofd dat de regering
snel wapenvergunningen zal
verlenen, aldus Schotte. Hij
vindt het tegenstrijdig dat de re-
geringscoalitie met veel fanfare
een nieuw protocol met het be-
drijfsleven tekent terwijl de
ondernemers anderzijds moe-
ten betalen voor hun eigen vei-
ligheid en ook nog meer be-
lasting moeten betalen. Schotte
vindt dat de maatregelen van de
regering onevenwichtig zijn. De
bevolking moet meer belasting

betalen, terwijl de economie
stagneert. ,,In 2013 hebben drie-
duizend mensen hun baan ver-
loren, de ene na de andere zaak
sluit de deuren en nu krijgen ze
te horen dat ze zelf gewapende
mensen moeten zoeken om hun
zaak en familie te beschermen.”
De maat is vol, zegt Schotte. Hij
herhaalt daarbij dat deze rege-
ring is gevormd op basis van ver-
raad en gestolen zetels. De soci-
aaleconomische situatie zal es-
caleren en zal binnenkort
uitmonden in een oncontroleer-
bare climax, aldus  Schotte.

Vertraging
schoolboeken
Radulphus
De scholen bepalen zelf wanneer ze de boeken,
nieuw en tweedehands, uitdelen.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Radulphus College heeft aan de ouders
van de leerlingen van de middelbare school laten weten
dat de boekenpakketten voor komend schooljaar niet in
juli worden uitgedeeld, maar dat dit begin augustus zal
zijn.

Karina Lombardi, financieel
directeur van het Rooms Katho-
liek Centraal Schoolbestuur
(RKCS) legt uit hoe het zit: ,,De
boeken zouden de laatste week
van juni geleverd worden en wij
hadden gepland staan om bij het
Radulphus deze boeken op 7 ju-
li uit te delen. Er is een kleine
vertraging in de levering geko-
men, waardoor wij besloten heb-
ben dat alle boeken, zowel de
tweedehands boeken als de
nieuwe exemplaren die besteld
moesten worden, begin au-
gustus kunnen worden opge-
haald. Dit is handiger, omdat wij
op deze manier geen twee op-
haaldagen hoeven te organise-
ren. Wij nemen nu, ook door de
schoolvakantie, het zekere voor
het onzekere en plannen een
dag in augustus. Wij voorzien
dit jaar geen problemen met de
leveringen.” 

Margit de Freitas, directeur
van de Stichting Studiefinancie-
ring Curaçao (SSC) vertelt: ,,De

eerste lading is dinsdag aange-
komen en de tweede lading ver-
wachten wij op 6 juli. Het gaat
hierbij om de boeken voor have
en vwo. Vorig jaar hadden we bij
de levering van de boeken pro-
blemen met de douane. Dit jaar
hebben wij hier afspraken over
gemaakt, waardoor ik geen pro-
blemen verwacht. Bovendien is
het dit jaar ook praktischer gere-
geld. In 2013 werden alle ge-
bruikte boeken bij ons ingele-
verd en verzameld op een cen-
trale plek, van waaruit ze weer
terug naar de scholen moesten
worden gebracht. Dit jaar blijven
de boeken bij de scholen waar ze
worden ingeleverd en worden
vervolgens vanuit daar weer uit-
gedeeld. De scholen bepalen zelf
wanneer ze de boeken, nieuw en
tweedehands, uitdelen. Gebruik-
te boeken zijn onlangs ingele-
verd bij de scholen. Daarnaast
komt er een vracht nieuw mate-
riaal, wat op de desbetreffende
school wordt bezorgd.” 


