
Antilliaans Dagblad Donderdag 16 maart 20176

Curaçao/Opinie/Service

�������
	
���
����


�
�

�

�

��

�

�
9202

Woensdag 15 maart

1454
9122

Licht tot half bewolkt en
overwegend droog. In de
ochtend tijdelijk zwaarbe-
wolkt met kans op een plaat-
selijke bui. De wind waait uit
het oosten en is matig, wind-
kracht 3 tot 4; af en toe vrij
krachtig tot krachtig. De zee
is matig met golfhoogtes van
1 tot 2 meter.

Overwegend half bewolkt
met kans op een bui.
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windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur

BOVENWINDSE EILANDEN

BENEDENWINDSE EILANDEN

Venezuela
Bonaire

Kralendijk

Curaçao

Willemstad
Aruba

Oranjestad

Saba
The Bottom

Sint Maarten

Philipsburg

25

St. Eustatius

Oranjestad

27

2727

28

27

B
ro

n
: 

w
w

w
.w

ea
th

er
.c

o
m

28AM AM

AM

VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
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GET OUT
Nieuw deze week
Dagelijks: 20.00
Late show vr.- en zaterdag: 22.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

BEAUTY AND THE BEAST
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.00
15.30

DOUBLE PLAY (SUBTITLE IN DUTCH)
Dagelijks: 17.45 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

KONG: SKULL ISLAND
Dagelijks: 19.00 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.30 16.15

LOGAN
Dagelijks: 16.45 19.45
Late show vr.- en zaterdag: 22.45

FIST FIGHT
Dagelijks: 21.00
Late show vr.- en zaterdag: 23.15

THE LEGO BATMAN MOVIE
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

FIFTY SHADES DARKER
Dagelijks: 20.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.15

SLEEPLESS
Dagelijks: 17.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.15

SILENCE
Laatste week
Dagelijks: 17.30

BALLERINA
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

www.thecinemas.an

www.themoviescuracao.com

BEAUTY AND THE BEAST
Nieuw deze week
Zat.- en zondagmatinee: 15.45

GET OUT
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

BEAUTY AND THE BEAST MX-4D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.00
Zat.- en zondagmatinee: 14.15

BEAUTY AND THE BEAST 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00

DOUBLE PLAY
Dagelijks: 17.15 20.00
Zat.- en zondagmatinee: 14.30

KONG: SKULL ISLAND
Dagelijks: 17.30 20.30
Late show vr.- en zaterdag: 22.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.45

KONG: SKULL ISLAND MX-4D
Dagelijks: 19.45

DOUBLE PLAY
Dagelijks: 18.30 20.45

FIST FIGHT
Laatste week
Late show vr.- en zaterdag: 23.30
Zat.- en zondagmatinee: 15.45

FIFTY SHADES DARKER
Laatste week
Late show vr.- en zaterdag: 23.15

JOHN WICK: CHAPTER 2
Laatste week
Late show vr.- en zaterdag: 22.45

THE GREAT WALL
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 13.15

THE SHACK
Laatste week
Dagelijks: 21.15

16 - 22 MAART

16 - 22 MAART

B I O S C O P E N

‘Motionaliteit’
‘Blòki 12’ is alle realiteitszin
kwijt. In hun ijver om het roer
van ons land te grijpen, wat niet
gelukt is op grond van de ver-
kiezingsuitslag van oktober
jongstleden, hebben ze toch wat
in elkaar geknutseld met de
hulp van wat zwakke elemen-
ten. Nu zij nergens gehoor
vinden voor hun inspanningen
om de verkiezingen van 28 april
uit de weg te ruimen, willen zij
het staatsbestel op zijn kop
zetten. Met het schrijven van
een boekwerk aan moties 
willen zij op de stoel van de
bestuurders zitten. Met andere
woorden: in plaats dat het parle-
ment de regering controleert,
wil deze groep uit het parle-
ment ons land besturen op
basis van moties. Regeren op
basis van ‘motionaliteit’. Elke
rechtschapen minister zou hen
het bos insturen.

Frans Heiligers, Curaçao

Brutale pseudo-
colporteur
Gisternamiddag stond er ineens
een vreemde bij onze achter-
porch. Hij had het buitenhek,
zonder onze toestemming te
vragen, opengemaakt. Ik vroeg
hem wat hij kwam doen en de
persoon met het groene petje
zei dat hij geld kwam vragen
voor een jeugdbuurtproject en
liet een smoezelige intekenlijst
zien. Hij legitimeerde zich niet
en ik zei dat ik geen geld be-
schikbaar had en stuurde hem
weg. Aangezien mijn echtge-
noot in de keuken een afwach-
tende houding aannam en de
indringer zich daarvan bewust
was, vertrok hij zonder moppe-
ren. Om die reden houd ik altijd
alle deuren, ook overdag, op
slot, want criminelen deinzen
nergens voor terug.
Hij ging toen naar de buurvouw
(die ik meteen telefonisch waar-
schuwde). Ook daar ging hij het
privéterrein op en begon hard
op de ramen te kloppen. Ik

stuurde deze figuur weg met de
opmerking dat ik de politie zou
bellen. Eenmaal buiten geko-
men, zag ik hem naar een ande-
re verdachte persoon armsigna-
len geven. Toen vond ik het tijd
om de alarmcentrale van de
politie te bellen. Ik wil met deze
ingezonden mededeling andere
lezers waarschuwen, dat men
steeds nieuwe trucs uitvindt om
anderen geld af te troggelen en
als de omstandigheden voor
deze lieden gunstig zijn, zij
verder kunnen gaan.

Julie Kooijman, Curaçao

Nederlands 
nationalisme
Het is interessant dat op een
hoogtepunt van Nederlands
nationalisme, waarbij een ge-
blondeerde Indonesisch-Neder-
landse oppositieleider de zoge-
naamde ‘Nederlandse identiteit’
met verbaal geweld verdedigt, er
elementen zijn in de Neder-
landse samenleving die het
belang inzien van het bewust-
maken van de Nederlanders van
hun geschiedenis. En wel van
het feit dat die soms minder
glanzend blijkt te zijn dan eer-
der voorgesteld. Hieronder
vallen de kolonisatie van zowel
Nederlands Oost- als West-
Indië. En wat Curaçao en Suri-
name betreft in het bijzonder de
geschiedenis van kolonisatie en
slavernij en de gevolgen hier-
van, die nog tot op heden door-
spelen.
Eindelijk gezond verstand, zou
je zeggen. Dit valt ook op te
maken uit het stuk hierover van
de heer Fred de Haas ‘Tula in
augustus’ in het Antilliaans
Dagblad van 14 maart jl. Maar
pas op: de heer De Haas wil dat
wij dit al veel te lang uitgestelde
erkennen en bespreken van de
actuele gevolgen van deze histo-
rische feiten plaatsen in een
mondiaal kader zo wijds en
meeslepend, dat dit de aandacht
van onze eigen situaties dreigt
af te leiden. Want de heer de

Haas is een nationalist van een
ander kaliber dan de heer Wil-
ders: hij is een ‘beschermer’ 
van Nederland op cultureel
gebied. Voor deze karakterise-
ring hoeft men slechts zijn
bijdragen aan lokale literaire
producten en kranten te lezen.
Hierin toont hij zich overigens
een waardig collega/opvolger
van de heer Aart Broek. Beiden
schijnen er namelijk bijna een
beroep van te hebben gemaakt
om het kader af te bakenen
waarbinnen Curaçaoënaars
zouden moeten denken en
handelen. De heer de Haas
kondigt dan ook aan meer arti-
kelen over genoemde onderwer-
pen gebed in ver van actie ver-
wijderende context, te publice-
ren. Ik meen dit te moeten
opschrijven omdat het altijd
goed is om op je ganzen te
letten wanneer de vos de passie
preekt. Volgens mij is de heer
de Haas namelijk niet geloof-
waardig voordat hij zijn eigen
uitspraken uit het verleden over
de aandacht die aan kolonisatie
en slavernij en hun gevolgen
zou moeten worden besteed,
zowel hier ter plaatse als in
Nederland, tegen het licht
houdt. En bovendien (dit is
persoonlijk) voordat hij ruiter-
lijk toegeeft dat Frank Martinus
Arion, voor wie dit zijn leven
lang onontkoombare onderwer-
pen van aandacht waren waar-
voor beide heren, maar ook
anderen, hebben getracht hem
intellec-tueel en artistiek te
diskwali-ficeren, hierin gelijk
heeft gehad.

Trudi Martinus-Guda, 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

ERC-gecertificeerde instructeurs

De Curaçao Heart Foundation heeft in februari een cursus voor reanimatie-instructeurs georganiseerd.
Twaalf instructeurs werden (opnieuw) ERC Full-gecertificeerd: Henriette Walle-Barends, Peter Damiana,
Homan Jeung, Herbert Plantijn, Shahaira Libier, Michelle Damiana, Wendell Heesbeen, Manuel Ponte
da Costa, Atticus Wederfoort, Tiarick Statia, Deanne Bregita en Edson Nahr. Drie instructeurs werden
bevorderd tot instructeur trainer: Henriette Walle-Barends, Peter Damiana en Shahaira Libier. Henriette
Walle-Barends behaalde het certificaat course director. FOTO CURAÇAO HEART FOUNDATION


