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Curaçao/Opinie/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

6 - 12 NOVEMBER
THE THEORY OF EVERYTHING
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30
FURY
Dagelijks: 16.45 19.45
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.45
ST VINCENT
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00
ADDICTED
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15
ANNABELLE
Dagelijks: 20.00 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.00
THE EQUALIZER
Dagelijks: 18.30 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30
Final Week
THE JUDGE
Laatste week
Dagelijks: 17.00

‘Oplossen moord Wiels noodzakelijk’
Van onze correspondent
Den Haag - Curaçao heeft geen
toekomst als de moord op PS-leider Helmin Wiels niet volledig
wordt opgelost.
Dat stelde SP’er Ronald van
Raak gisteren tijdens een debat
van de Tweede Kamercommis-

sie voor Koninkrijksrelaties met
minister
Ronald
Plasterk
(PvdA).
,,Zolang de intellectuele daders niet in de gevangenis zitten,
zal iedereen op het eiland altijd
degene die naast hem zit met
argwaan bekijken: wie en wat is

die meneer of mevrouw?” aldus
Van Raak. De bewindsman zei
dat Nederland er alles aan doet
om te helpen bij het politieonderzoek om ‘de opdrachtgevers - want er is duidelijk sprake
van een huurmoord - in hun
nekvel te vatten’.

‘SOAW-minister
Larmonie profiteert’
Van een onzer verslaggevers

HET WEER OP
DE ANTILLEN

conferentie bij van de ‘Economic
Commission for Latin America
and the Caribbean’ (Eclac).
,,In de periode dat ze weg is,
zijn twee weekends opgenomen
die beschouwd kunnen worden
als een veredelde vakantie betaald door het volk”, aldus Leeflang. Het doel van de reis is on-

duidelijk, zo vindt het Statenlid.
Zij wil weten welke regels er eigenlijk gelden voor reizen van
ministers, of het normaal is dat
een minister twee weken lang
weg is waaronder twee weekends, wat de urgentie is van de
reis en hoeveel deze gekost
heeft.
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Willemstad - Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vindt de tweeweekse reis van
de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmila
Larmonie, niet alleen te lang, maar ook onnodig.
Larmonie brengt een bezoek
aan Colombia en Chili. In
Colombia zal ze universiteiten
bezoeken die zich bezighouden
met de vorming van jongeren
en in Medellín gaat zij kennismaken met de wijkontwikkeling
daar, zo weet het Statenlid te
vertellen. In Chili woont ze de
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LEZERS AAN HET WOORD
www.themoviescuracao.com

Winkelcentra
op Curaçao

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

Helaas wordt Curaçao dichtgemetseld met nieuwe en moderne winkelcentra. Waar moet de
bezetting van deze winkels
vandaan komen? Het aantal
bewoners op dit eiland blijft vrij
constant en de levensstandaard
stijgt ook niet echt. Het enig
juiste antwoord is dat dit ten
koste gaat van de bestaande
winkelstand, veel meer kopen
doen we niet met zijn allen. Als
het goed gaat met die nieuwe
winkelcentra, dan verdwijnen
de winkels op de oude bekende
vestigingsplaatsen. Het is nog
maar de vraag of dit allemaal
goed zal gaan op langere termijn, want aan de nieuwe winkelcentra hangen voor de ondernemers andere prijskaartjes, dit
wil zeggen hogere huurprijzen.
Uiteindelijk zullen de Curaçaoënaars hiervoor opdraaien. Voor
de ondernemers ontstaan grote
problemen. What to do? Blijven
zitten op de bestaande locatie,
met het risico dat het winkelende publiek naar elders gaat?
Verhuizen, met het risico van
de verhuizing met veel hogere
huren? Een nieuwe vestiging
openen, is de markt daar groot
genoeg voor, word ik niet een
concurrent van mezelf? In een
kapitalistische maatschappij
waarin wij nu eenmaal leven,
zou je nog je schouders kunnen
ophalen. Kijk maar naar de
USA, waar winkelcentra voortdurend verschuiven. Winkels
schuiven op met de groei van de
stad. Oude winkelcentra verdwijnen. Maar elk geval is er

6 - 12 NOVEMBER
A WALK AMONG THE TOMBSTONES
Dagelijks: 17.45 20.15 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15
MAYA DE BIJ: EERSTE VLUCHT
Dagelijks: 18.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.45 16.00
OUIJA
Dagelijks: 17.45 20.00 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 15.30
THE BOOK OF LIFE 3D
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00
ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE
Dagelijks: 17.15 19.15 21.15
Late show vr. en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 15.15
DRACULA UNTOLD
Dagelijks: 19.30 21.45
THE MAZE RUNNER
Dagelijks: 17.15 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
THE BOXTROLLS 3D
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
NO GOOD DEED
Laatste week
Dagelijks: 19.45
Late show vr. en zaterdag: 22.45

één en Curaçao is een speciaal
geval. Wij hebben een World
Heritage Site in de binnenstad.
Onze belangrijkste bron van
inkomsten is het toerisme en
hier gaan we met de huidige
ontwikkelingen de fout in.
Het toerisme komt niet voor de
moderne winkelcentra, die
hebben ze thuis ook. Mooi
weer, stranden en een blauwe
zee hebben we ook, maar dat
onderscheidt ons niet van vele
andere eilanden. Juist, wij hebben een uniek Otrobanda en
een beeldbepalend Punda en dit
is waar we ons onderscheiden
van de concurrentie, om in
commerciële termen te spreken, dit zijn onze ‘unique selling points’. Dit is helaas aan
het veranderen en zelfs aan het
verdwijnen. Wie nu door de
aloude winkelstraten wandelt in
Punda en Otrobanda en zijn
inkopen wil doen, stuit op leegstand en verval. Het begin van
een ‘dead city’. Hier en daar
wordt met moeite wat gedaan
om het decor wat te verfraaien,
maar dit helpt niet echt. Curaçao voert een kortzichtig beleid:
wij moeten mee in de vaart der
volken en dus moeten er moderne winkelcentra links en
rechts op het eiland verschijnen. Niet alleen onze winkeliers
gaan hier onder gebukt, maar
het is op wat langere termijn
gezien ook schadelijk voor de
Curaçaoënaars en de economie
van het eiland. Otrobanda en
Punda gaan een traject tegemoet van een afbrokkelend
winkelbestand, er komen veel
minder bezoekers en alles wat
eromheen hangt aan horeca en

vermaak verdwijnt, de sfeer gaat
eruit en de unieke attracties van
Curaçao verpauperen. Bij ongewijzigd beleid gaan we de verkeerde kant op. De wildgroei
aan winkelcentra op het eiland
moet gestopt worden. In de
binnenstad en onmiddellijke
omgeving moet niet alleen het
nieuwe ziekenhuis verschijnen,
maar moeten ook moderne
winkels gebouwd worden. De
huidige trend naar armoedige
minimarktjes en rommelwinkels moet gestopt worden.
Jan Bink, Curaçao
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.
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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

Dief in de klas
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dinsdagavond
werd de hulp van de politie ingeroepen nadat een dief was gesignaleerd bij een school aan de
Van Leeuwenhoekstraat. Bij
aankomst zag de politie een
man uit een raam springen.
Toen de agenten hem opdracht
gaven op de grond te blijven liggen sprong hij op en probeerde
te ontsnappen. De man, de 53-jarige M.J.S., verschool zich achter
de planten, maar kon worden ingerekend.

VANDAAG
Kans op een bui van korte
duur. De wind waait uit
oostelijke richting en is matig, windkracht 3 tot 4; overdag tijdelijk vrij krachtig. De
zee zal rustig tot matig zijn,
met golfhoogtes van 0,5 tot
1,5 meter. Door vochtige
lucht zal nu en dan iets meer
bewolking overtrekken.

MORGEN
Licht tot half bewolkt met een
bui van korte duur
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