
Doel is ook dat jongeren meer
belangstelling krijgen voor mu-
ziek in het algemeen en voor
brass- en drumbandmuziek in
het bijzonder. Ook wordt er door
middel van muziekonderwijs
gewerkt aan de ontwikkeling van
jongeren en volwassenen op so-
ciaal en cultureel gebied, zodat
zij hun kennis kunnen overdra-
gen aan anderen in onze ge-
meenschap, stelt de stichting.

Stichting Melody Makers
heeft daarom het project ‘Leren
Blazen’ opgezet. Hierbij zijn in-
middels achttien leerlingen aan-
gemeld. Het doel van het project
is om jongeren op te leiden voor
het bespelen van trompet en
trombone. Jongeren tussen de
10 en 21 jaar worden opgeleid
om muziek te leren lezen, ken-
nis te maken met koperen blaas-
instrumenten en het bespelen
van koperen blaasinstrumenten
met behulp van muziekpartitu-
ren. Elke leerling ontvangt een
blaasinstrument in bruikleen
dat geretourneerd wordt bij het

niet meer volgen van de lessen.
De volwassenen moeten zelf
zorgdragen voor hun instru-
ment en zij betalen lesgeld. De
lessen worden twee keer per
week gegeven gedurende twee
uur, op maandag en woensdag,
bij het Clubhuis Jongewacht
Aquiles ‘Shon Ki’ Delanoy, te
Santa Rosa.

De lessen worden gegeven
door C. La Cruz. Na het afron-
den van hun muzikale vorming
op het gebied van blaasinstru-
menten, kunnen de kinderen
deel uitmaken van de muziek-
groepen die onder Stichting Me-
lody Makers vallen van andere,
soortgelijke muziekgroepen. Zo
is er een brassband met 25 le-
den, een blaaskapel met 15 leden
en een drumband met 25 leden.
Stichting Melody Makers hoopt
een steentje bij te dragen in het
bestrijden van de jeugdcrimina-
liteit.

Om het project ‘Leren Blazen’
te realiseren, heeft Stichting Me-
lody Makers het Prins Bernhard

Cultuurfonds Caribisch Gebied
benaderd voor een donatie van
de koperen blaasinstrumenten.
Dit fonds heeft voor een periode
van 5 jaar, 10 trompetten en 10
trombones beschikbaar gesteld
voor jongeren tot en met 21 jaar
die deze instrumenten willen le-

ren bespelen. Het Winthrop R.
F. Curiel Fonds werd ook bena-
derd om het project te onder-
steunen. Van dat fonds heeft
Stichting Melody Makers een fi-
nanciële bijdrage mogen ont-
vangen ter medefinanciering
van de vergoeding aan de mu-

ziekdocenten. Voor meer infor-
matie of aanmelding is Regulo
Pieternella per telefoon bereik-
baar op nummer 5640663; 
Gerineldo Job is bereikbaar op
telefoonnummer 6610332, het
e-mailadres is melodymakers-
cur@gmail.com.
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Melody Makers leert jeugd blazen

De stichting heeft blaasinstrumenten in bruikleen voor de jeugd, zodat zij een instrument kunnen leren
bespelen zonder er zelf een te moeten aanschaffen. FOTO MELODY MAKERS

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao kan wel een paar goede spelers van
de trompet of trombone gebruiken, vindt Stichting
Melody Makers. Daarom biedt de stichting muzikale vor-
ming aan jongeren aan om blaasinstrumenten te leren
bespelen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twintig politie-
agenten van Politur brachten on-
langs een bezoek aan Carmabi te
Piscadera, onder leiding van ma-
joor Egon Pieter, die de operatio-
nele leiding heeft van Politur. 

De agenten woonden een pre-
sentatie bij van directeur van
Carmabi Paul Stokkermans en
kregen een rondleiding. Er zijn
afspraken gemaakt ter vergro-
ting van de veiligheid van de 
bezoekers in het wetenschaps-
centrum en de parken. Zo zul-
len de Politur-agenten komende
maand rondleidingen krijgen
door het Christoffelpark en She-
te Boka, die onder beheer van

Carmabi staan. Volgens Carma-
bi is het belangrijk dat de agen-
ten het terrein leren kennen in
geval van bijvoorbeeld een over-
val op een toerist. 

Het bezoek werd dan ook ge-
organiseerd vanwege een toe-
nemend aantal diefstallen uit
auto’s en overvallen bij de na-
tuurparken. Dankzij twee wacht-
torens met bewakers bij Shete
Boka die Curaçao Tourist Board
(CTB) financierde, daalde het
aantal incidenten. Toch doen
zich buiten openingstijden nog
steeds incidenten voor. Om die
reden is een goed contact met de
politie volgens Carmabi van
groot belang. 

Twintig politieagenten van Politur brachten onlangs een bezoek aan
Carmabi. FOTO CARMABI

Ondertussen hebben de Vere-
nigde Vacuümtruckbedrijven en
Chauffeurs een brief gestuurd
aan Adriaens waarin aangege-
ven wordt dat zij nergens te-
rechtkunnen nu Shut door CAH
gesloten is. De vereniging stelt
dat met de sluiting van Shut
door de eigenaar van het terrein
(CAH), de vacuümtrucks ofwel
septische tankwagens genood-
zaakt zijn het afval illegaal te
dumpen. Dit is temeer een pro-
bleem nu er meer regenval is en
beerputten vaker overlopen.
,,Diverse bedrijven en hotels
melden ernstige problemen met
overtollig water. Met de regenval
van de laatste dagen zal dit al-
leen maar erger worden. Door
de afsluiting van Shut worden il-
legale lozingen in de hand ge-

werkt”, zo wordt gesteld door de
Verenigde Vacuümtruckbedrij-
ven en Chauffeurs. 

De vereniging werd officieel
op de hoogte gesteld van de slui-
ting bij Shut door CAH-direc-
teur Maurice Adriaens. In reac-
tie daarop schrijft de vereniging
hem terug: ,,Wij zijn de afge-
lopen week bij diverse over-
heidsinstanties langs geweest
voor het vinden van een nieuwe
stortplaats. Wij werden uiteinde-
lijk doorverwezen naar de heer
Sillie van het ministerie van Ge-

zondheid, Milieu en Natuur
(GMN). Tijdens een vergadering
op 11 november werd duidelijk
dat ook de heer Sillie geen nieu-
we stortplaats kon aanwijzen.
Wij kunnen dan ook niet ak-
koord gaan met de voorgeno-
men sluiting van Shut simpel-
weg omdat er geen alternatieve
stortplaats is. Het moge duide-
lijk zijn dat veel particulieren en
bedrijven aangewezen zijn op
onze diensten om plaatselijke
onhygiënische misstanden te
voorkomen. En wij kunnen deze
particulieren en bedrijven niet
uitsluiten van onze diensten.
Wij zijn dan ook genoodzaakt
Shut te blijven gebruiken als
stortplaats.” 

Advertentie

Maintenance work on the  

Chippie platform 

 

UTS announces that starting Tuesday, November 

18, 2014 till Monday, November 24, 2014, 

maintenance work will be performed on the 

Chippie platform from 10:00 p.m. till 06:00 a.m.. 

 

Therefore customers may experience temporary 

interruption in the Chippie service in Curaçao, 

Bonaire and St. Maarten during this 

maintenance.  

 

If customers notice that the connection doesn’t 

restore automatically, they should turn the 

phone off and on to reestablish the connection

Regen maakt
het erger

Shut 
officieel 
gesloten

In een advertentie wordt de
sluiting van Shut officieel
aangekondigd door CAH.
,,Shut blijft alleen nog open
voor recreatie, sportacti-
viteiten en visserij”, zo staat
in de advertentie waarin
vervolgd wordt: ,,Het is ver-
boden om materialen, vuil
en vloeibare ladingen te
storten die de natuur en het
milieu beschadigen, zowel
op het land als in zee.” Het
gaat onder andere om huis-
vuil, plastic, inhoud van
beerputten, chemisch afval,
olie en oliehoudende pro-
ducten, bouwafval en kada-
vers. ,,Als er tegen de regels
gehandeld wordt, kan hier
straf op volgen”, zo staat in
de advertentie.
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lozing septic tanks

Samenwerking tussen 
Politur en Carmabi 


