
Licht tot half bewolkt en
overwegend droog. De
wind waait uit oostelijke
richting en is matig; wind-
kracht 3 tot 5. De zee zal
rustig zijn met verwachte
golfhoogtes tussen de 0,5
en 1,5 meter. 

Licht tot half bewolkt met
kans op een bui in de och-
tend.

windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 0.5 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.30

NO GOOD DEED
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00

DOLPHIN TALE 2
Dagelijks: 18.00 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.00
15.30

LET’S BE COPS
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.15

THE EXPENDABLES 3
Dagelijks: 17.15 
Late show vr. en zaterdag: 22.15

TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES 3D
Dagelijks: 17.00 19.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
14.45

LUCY
Dagelijks: 20.00
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

SIN CITY: A DAME 
TO KILL FOR 3D
Laatste week
Dagelijks: 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

18-24 SEPTEMBER

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

THIS IS WHERE I LEAVE YOU
Nieuw deze week
Daily : 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.15

LET’S BE COPS
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00
15.30

INTO THE STORM 
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00

A MOST WANTED MAN
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.30

THE NOVEMBER MAN
Dagelijks: 17.30 20.00
Late show vr. en zaterdag: 22.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
15.00

IF I STAY
Dagelijks: 19.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.45

AS ABOVE, SO BELOW
Dagelijks: 17.15 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

18-24 SEPTEMBER

Advertentie

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning

Uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer

maakt bekend dat op 24 OKTOBER 2014
de openbare aanbesteding zal plaatsvinden voor aanneming

van het project

BOARDWALK PISCADERA
Op de aanbesteding is van toepassing de Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005, 
de UAV-GC 2005.

Vanaf vrijdag 19 september 2014 zijn de aanbestedingsstukken op CD 
ROM tegen contante betaling van NAf. 250,00 per stuk verkrijgbaar 

bij de kassa van Openbare Werken te Landhuis Parera z/n. 

De inschrijving dient tot uiterlijk op 24 oktober 2014 om 10:30 uur
in drievoud in een gesloten enveloppe met als opschrift 

‘Inschrijving Boardwalk Piscadera’ te worden gedeponeerd, 
in een daarvoor bestemde bus op kantoor van Domeinbeheer 

in het World Trade Center.

De inlichtingenvergadering zal plaatsvinden op 24 september 2014 
om 10:30 uur a.m. bij Domeinbeheer.

De enveloppen worden op 24 oktober na afsluitingstijdstip geopend. 
Het is de inschrijvers toegestaan bij de opening van de inschrijvingen 
aanwezig te zijn. Offertes per fax of email worden niet geaccepteerd.

Vragen en opmerkingen van potentiële inschrijvers dienen voor 
of uiterlijk op 15 oktober 2014 digitaal gericht te worden 

aan ing. Martin Koopman; 
email info@ccm-engineering.net

Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning
Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning
UO Domeinbeheer

Ministerie van 

BEKENDMAKING OPENBARE AANBESTEDING.

Geen klachten
over de VDC
Er zijn in 2013 geen klachten
over de VDC aan de commissie
voorgelegd en ook geen be-
zwaarschriften ingediend waar-
over de commissie heeft moeten
adviseren. Uitgelegd wordt dat
dit samenhangt met de omstan-
digheid dat in 2013 nog altijd
geen uitvoering is gegeven aan
de in de Landsverordening VDC
neergelegde opdracht tot het
‘aanwijzen van vertrouwens-
functies voor de uitoefening
waarvan een verklaring van geen
bezwaar is vereist’. ,,De commis-
sie heeft er tijdens een ontmoe-
ting met de ambtsvoorganger
van de minister van Algemene
Zaken geadviseerd dat die ver-
trouwensfuncties op korte ter-
mijn worden aangewezen”, zo
stelt de commissie. Het behan-
delen van bezwaren en onder-
zoeken van klachten, is een van
de taken van de commissie die
dan een beoordeling geeft over
het optreden van de VDC. Ten
aanzien van de andere taken van

de commissie wordt in het jaar-
verslag verder niets vermeld. Zo
moet de commissie gehoord
worden bij besluiten die het
hoofd van de VDC aangaan. Ver-
der moet de commissie op de
hoogte zijn van het inzetten van
bepaalde onderzoeksmethoden
zoals bijvoorbeeld infiltranten,
het openen van post, het af-
luisteren van telefoongesprek-
ken en dergelijke. Ook kan de
commissie op verzoek van de
minister van Algemene Zaken
een onderzoek doen naar de wij-
ze waarop de VDC in bepaalde
aangelegenheden heeft opgetre-
den. Het kan ook zijn dat het
hoofd van de VDC een opdracht
krijgt die in zijn optiek in strijd
is met de doelstelling van de
VDC. In zo’n geval kan de com-
missie ingeschakeld worden die
er een eindbeslissing over kan
nemen. Verder mag de commis-
sie alle informatie voor haar
taakuitoefening opvragen bij de
minister van Algemene Zaken
en die van Justitie, maar eventu-
eel ook andere personen. 

De 
commissie
De commissie bestaat 
uit een voorzitter en 
twee leden en wordt onder-
steund door een secretaris.
De voorzitter is een door
de president van het Ge-
meenschappelijk Hof van
Justitie aangewezen lid van
de rechterlijke macht,
terwijl als leden zijn aange-
wezen de voorzitter van 
de Bezwaaradviescommis-
sie in de zin van de Lands-
verordening administratie-
ve rechtspraak en de direc-
teur van de Stichting
Overheidsaccountantsbu-
reau (Soab), beiden als
zodanig. Als secretaris
fungeert de griffier van 
het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Curaçao. In
2013 betroffen dit de voor-
zitters J.F. Haeck en, na 1
juni 2013, W.C.E. Win-
field, de leden E.A. Vlieg
(voorzitter van de Bezwaar-
adviescommissie) en Ge-
omaly Martes (directeur
Soab) en secretaris R.A.
Trenidad.

De blindheid 
van de mens
De blindheid van de mens
Loert op de zwakte in zijn hart
Er is geen licht aan de grens
Zijn ogen zien alleen maar
zwart

De mens leeft in duisternis
Hij is de smalle weg kwijt
Veel techniek, toch groot gemis
Een vreemde eend in de bijt

Een donkere macht beheerst de
mens
Het kwaad besluipt de vredige
prooi
Met haat vervult hij zijn valse
wens
Dat vindt hij prachtig en ‘o zo
mooi’

Moorden, honger, zinloze oorlo-
gen
Honderden eeuwen zijn vervlo-
gen
Het mensenvuur is al lang
uitgedoofd
De blindheid heeft zijn hart
beroofd.

Gibi de Windt, Curaçao

LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com
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