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‘Schotte
weigert eten’
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Oud-premier en voorman van oppositiepartij MFK heeft sinds zijn arrestatie en plaatsing in het
cellencomplex te Barber niet gegeten. Dat beweerde
journalist Dwight Rudolphina gisterochtend tijdens zijn
nieuwsprogramma bij Radio MAS.
De volgende dagen verschenen
verschillende foto’s van het paar,
onder andere van Schotte die
aankomt bij het politiecentrum
te Barber met een trekkoffertje
en Van der Dijs in haar gevangeniskloffie.
Van der Dijs werd vorige
week donderdagavond op vrije
voeten gesteld na een fout van
een rechercheur die haar had
verteld dat haar hechtenis nog
een dagje zou duren. Volgens de
rechter-commissaris die de
rechtmatigheid van de hechtenis
van het tweetal moest toetsen
heeft de rechercheur met zijn
uitspraak bepaalde verwachtingen gecreëerd bij de verdachte
en zou het dus onrechtmatig
zijn haar langer vast te houden.
Schotte daarentegen werd
vastgehouden en afgelopen zondag werd ook over zijn hechtenis
geoordeeld.
Over de voortzetting van de
inverzekeringstelling van de politicus is de rechter-commissaris
van oordeel dat deze niet onrechtmatig was.

,,Opmerkelijk was dat er afgelopen weekend ook erg veel meisjes geïnteresseerd waren”, aldus
Reginald Huggins.
FOTO JEU OLIMPIO

Termijn sollicitatie politie verlengd
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de Banendag van de politie afgelopen zaterdag konden bezoekers meteen solliciteren op een functie
bij de politie. Maar niet iedereen
die een formulier meenam,
heeft dit ook daadwerkelijk ingeleverd, waardoor de politie heeft
besloten dat de sollicitaties tot en
met woensdag kunnen worden
langsgebracht bij de politie.
Er waren veel bezoekers, zowel jong als oud. Riginald Hug-
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Boot van
kustwachter
niet vrij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Albert Jansen kan
zijn boot voorlopig niet terugkrijgen, deze blijft in beslag genomen. Dit is onlangs door de
rechter zo beslist. Jansen is een
van de kustwachters die onlangs
vast zat op verdenking van
drugssmokkel.
Hij is inmiddels op vrije voeten, maar nog steeds verdacht.
Medio december sloeg zijn boot
om nabij Klein Curaçao. Een
man raakte vermist en is mogelijk omgekomen. Hij is nimmer
terug gevonden.
Het ongeluk vond midden in
de nacht plaats, vandaar dat vermoed wordt dat er drugssmokkel in het spel is. Op 7 april werd
het verzoek van Jansen voor
teruggave van zijn boot aangehouden. De officier van justitie
wilde nader onderzoek verrichten. Op 9 april werd Jansen opgepakt. Ondertussen is Jansen
weer op vrije voeten, maar is gevonnist de boot niet vrij te geven.

EXECUTORIALE VERKOOP
Op donderdag 5 juni 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan
van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen kantore
aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto
3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst
bij opbod en vervolgens bij afmijning:

gins, woordvoerder van de politie, verklaart: ,,We hadden niet
zoveel mensen verwacht. We
hadden een paar duizend sollicitatieformulieren op deze dag,
maar moesten vanwege de drukte nog extra formulieren bijmaken. Uiteindelijk is dat goed gekomen, maar hierdoor hebben
we besloten dat deze formulieren nog tot en met woensdag
kunnen worden ingeleverd.”
In totaal zijn er 120 banen beschikbaar bij verschillende afdelingen, zoals burgerpersoneel en
immigratie. Huggins: ,,Ook zoeken we mensen voor de politieschool.
De lichting die we dit jaar kiezen krijgt een opleiding van 24
maanden, in plaats van de 14
maanden die voorheen werd gehanteerd. Hierdoor is er de mogelijkheid de mensen in de klas

een goede combinatie van theorie- en praktijkonderwijs aan te
bieden.”
De populariteit van een baan
bij de politie komt volgens Huggins, omdat mensen in deze tijd
een baan nodig hebben en omdat mensen willen werken. ,,Een
baan bij de politie spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding.
Normaal is de verdeling jongens
en meisjes bij de politie 75 en 25
procent. Opmerkelijk was dat er
afgelopen weekend ook erg veel
meisjes geïnteresseerd waren”,
aldus Huggins.
De
sollicitatieformulieren
kunnen tot en met donderdag
tussen 8.00 en 12.00 uur worden ingeleverd op de Winston
Churchillweg 118-120 en tussen
14.00 en 17.00 uur bij het politiebureau Rio Canario aan de
Schottengatweg Noord.
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een perceel grond, gelegen in het Derde District van Curaçao te
“GROTE BERG” bekend kavel G-28, ter grootte van achthonderd en
twintig vierkante meter (820 m²), nader omschreven in meetbrief nummer
922 van negentienhonderd één en negentig, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als KAYA MAKUTU KAVEL G-28 en al hetgeen
verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie
of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de
veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de
reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk
bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek
onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de
ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR ESHUIS
Rooi Catootjeweg 1
Alhier.
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com
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De parlementariër die vastzit
op verdenking van witwassen
van geld en valsheid in geschrifte zou bang zijn voor vergiftiging.
Hoe Rudolphina zelf aan die
informatie komt, is vooralsnog
onduidelijk. Hij verklaarde
gisterochtend zelf dat ‘het bericht de redactie van Radio MAS
had bereikt’. Schotte zou het
eten dat in zijn cel wordt bezorgd niet aanraken en alleen
water drinken.
Officier van justitie Guillano
Schoop, die belast is met de zaak
Babel - waarbij er onderzoek
wordt gedaan naar de aangiftes
van witwassen en valsheid in geschrifte tegen Schotte - gaf gisteren in gesprek met deze krant
zelf aan niet op de hoogte te zijn
van de berichtgevingen.
Vandaag is het precies een
week geleden dat Schotte direct
na een interview bij CBA Television in het WTC door de Landsrecherche werd gearresteerd.
Ook zijn levenspartner Cicely
van der Dijs werd gearresteerd.

Aan onze lezers

In verband met Hemelvaart
zal het Antilliaans Dagblad
donderdag 29 mei niet verschijnen.
Advertenties voor de editie van
vrijdag 30 mei, dienen op
woensdag 28 mei vóór 15.00 uur
ontvangen te zijn.
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