
Licht tot half bewolkt en
droog. Het is wat heiig.
Matige tot vrij krachtige
oostelijke wind, wind-
kracht 3 tot 5. De zee is ma-
tig met golfhoogtes tussen
0,5 en 1,5 meter. 

Half bewolkt, kans op een
bui. Afnemende wind,
draaiend naar noordoost.
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windkracht 3 - 5 bft
golfhoogte 0.5 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Dinsdag 2 februari

4548
7539

Op 1 februari open om 12 uur ‘s
middags.

KUNG FU PANDA 3 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.00 19.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45

THE BOY
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 20.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15

AIRLIFT
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

KUNG FU PANDA 3
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.00 20.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.30 15.45

BON BINI HOLLAND
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

THE REVENANT
Dagelijks: 17.45 19.45 21.30

RIDE ALONG 2
Dagelijks: 20.00 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

POINT BREAK
Laatste week
Late show vr.- en zaterdag: 22.30

DADDY’S HOME
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

28 JAN. - 3 FEB.

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an

www.themoviescuracao.com

Op 1 februari open om 12 uur ‘s
middags.

KUNG FU PANDA 3 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15 19.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00 

13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS
OF BENGHAZI
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.30 

KUNG FU PANDA 3
Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.30

BON BINI HOLLAND
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30 22.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45

RIDE ALONG 2
Dagelijks: 20.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

JOY
Dagelijks: 17.15 20.15

THE 5TH WAVE MX4D
Dagelijks: 19.00 21.45

THE 5TH WAVE
Dagelijks: 17.30 21.45

DADDY’S HOME
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.00

28 JAN. - 3 FEB.

Zondvloed
Onbegrijpelijk, dat een minister
van gezondheid hier op Curaçao
reageert met een uitspraak, 
dat het zikavirus op Curaçao
een overdreven en aangedikt
verhaal zou zijn. Is de regering
bang dat ze zelf besmet wordt?
Of is het laissez-fairepolitiek of
misschien ‘na mij de zond-
vloed’. Maandag heeft WHO 
bij monde van de voorzitster
Chan verklaart, dat het een
medische noodtoestand is.
Intussen heeft de minister hier
natuurlijk al de overheidsgebou-
wen, de publieke plaatsen, de
scholengemeenschappen, de
geloofsgemeenschappen et
cetera van zo’n emmertje (mug-
genval) voorzien. Bestrijd de
tijgermug. Als Afrika al bijna
vrij is van de malariamug, moet
het toch zeker mogelijk zijn om
op zo’n eiland als het onze
Aedes aegypti-mug vrij te wor-
den. Het is nagenoeg aange-
toond dat zwangere vrouwen
deze ziekte niet mogen krijgen
in verband met het microcefalie
van de baby’s. Een verkleind
hoofd en hersenafwijkingen.
Het virus schijnt ook voor te
komen in sperma en bloed. Een
knoop in je piemel of condoom
gebruik helpt.
Ook het verband met het Guil-
lain Barré Syndroom (GSB), dat
dodelijk kan zijn, wordt ge-
noemd. Een constatering die
ernstiger is dan die van chikun-
gunya. Een behandeling van
GSB kost per dag 19.000 gul-
den en dat vijf dagen lang. U
begrijpt wel dat de SVB dit niet
kan trekken en binnen de kort-
ste keren failliet is. Regeren is
toch verder zien dan je neus
lang is. De gekromde tenen
komen nu waarschijnlijk in
werking.

Germen Kroeger, Curacao

De eerste maand 
van 2016
Wat is er overgebleven van de
goede voornemens voor 2016?
Eerlijk gezegd, ik weet niet wat
die waren voor Curaçao. Maar
we willen allemaal dat het beter
gaat. Hoe ging het in januari
2016? De vader van de tumba,
Boy Dap, wordt geëerd met een
concert op het Brionplein, 
georganiseerd door Fundashon
Bon Intenshon en de Maduro &
Curiel’s Bank die dit jaar het
honderd jaar bestaan viert, dat
bijna net zo massaal wordt
bezocht als de viering van het
nieuwe jaar. Daarmee was ook
het carnavalsseizoen echt inge-
luid; de tumba. Tussen haakjes,
op de laatste dagen van de
maand wordt door de voormali-
ge jury, fraude geroepen en
carnaval lijkt even haar schan-
daal te hebben gevonden, want
het lijkt erop dat het feest niet
kan zonder ruzie. Het lijkt mee
te vallen. Het koor dat geen
tumba maar de klaagzang zingt
over de kwaliteit van het onder-
wijs, is in januari uitgebreid en

het lied wordt met steeds meer
passie gezongen. Nu met een
uitvoering in de Staten. Bizar is
dat het koor bestaat door zij die
in de positie zijn veranderingen
aan te brengen en zij die de
situatie hebben veroorzaakt of
er medeverantwoordelijk voor
zijn. En dit liedje is nog lang
niet uit. The Ride for the Roses
wordt nu 28 februari 2016
gereden. Het is net als met
zoveel zaken op het eiland, niet
helemaal duidelijk waarom
precies. Het komt erop neer dat
de politie het druk heeft. En dat
kan best kloppen want er
schijnt nu een echte oorlog
tussen gangs te zijn. Maar de
minister van justitie zit niet stil.
Er is een app gelanceerd die
moet helpen om atrako’s snel
op te lossen. Het debat over de
gezondheidszorg wordt even
niet beheerst door de begroting-
overschrijding van de bouw van
het nieuwe ziekenhuis, maar
door de eerste gevallen van zika
op het eiland. Onder de bevol-
king heerst grote bezorgdheid,
net als in de rest van de wereld.
De wekelijkse vergadering van
de Raad van Ministers op 28
januari, gaat niet door, want er
valt niets te melden. Toch staat
er in de krant een bericht dat de
minister van Volksgezondheid
zegt, dat we niet in paniek moe-
ten raken. Met andere woorden:
stay calm. Maar velen leven nog
met de gevolgen van chikungu-
nya, dat ook niet zo goed was
aangepakt, en dan  is rustig
blijven niet zo makkelijk. Cor-
porate governance gaf in januari
veel stof. Was het december of
toch januari dat er klachten
waren over de dienstverlening
van de Cpost? Maar de meeste
aandacht ging uit naar Refineria
di Kòrsou (RdK), waar het hele-
maal mis ging met de uitbeste-
ding van de klus om asbest op
te ruimen. Men zegt dat er een
luchtje aan zit. Toen hadden we
de benoeming van de nieuwe
Bureau,Telecom, Post & Uti-
liteiten (BTP&U)-directeur, de
directeur van Cpost. Volgens
sommigen ging dit niet hele-
maal transparant. In dit rijtje
kan vuilverwerkingsbedrijf
Selikor niet ontbreken. Na een
staking gaven de werknemers,
via de minister, aan de directeur
de opdracht om drie benoemin-
gen stop te zetten. Het rijtje
wordt afgesloten met de mede-
deling dat de civiele enquête
naar mogelijk mismanagement
bij RdK, Aqualectra en Curoil,
uiterlijk 31 maart is afgerond.
Het onderzoek is in 2013 ge-
start. Tot slot vraagt Statenlid
Armin Konket (PAR), waar het
evaluatierapport blijft van de
evaluatie van de Wet corportate
governance. De evaluatie was
ook in 2013 gestart. Op ander
terrein: de nieuwe voorzitter
van GreenTown meldt dat
GreenTown niet per se groen
hoeft te zijn. Velen begrijpen dit
niet. Misschien wordt het de
komende tijd duidelijk, want de

milieubeweging is ook deze
maand succesvol geweest met
de honderd jaar oude raffinade-
rij in de publiciteit te houden.
Hadden ze in december het
verdrag van Parijs mee, nu
hebben ze de verklaringen van
leiders in Davos, tijdens het
World Economic Forum mee.
Deze top kreeg lokaal veel te
weinig aandacht. Het gesprek
over de vierde industriële revo-
lutie (massale inzet van robots,
internet en samensmelten van
mens en machine) is hier nog
niet begonnen. Dit allemaal
tegen de achtergrond van een
record lage prijs van de aardolie.
Maar wat zeggen de cijfers over
Curaçao? De economie is met
0,2 procent gegroeid. De over-
heidsuitgaven spelen een be-
langrijke rol bij deze groei. Dat
blijkt uit cijfers van de Centrale
Bank. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) publiceert
dat de werkloosheid licht is
gedaald. De jeugdwerkloosheid
is wat gedaald, maar is wereld-
wijd hoog, zegt men ook in
Davos. De Kamer van Koophan-
del sluit de maand af met de
nieuwjaarsreceptie. De voorzit-
ter houdt de traditionele speech
en de traditionele onderwerpen
komen langs: ‘red tape’, geen
protectie, privatisering, aantrek-
kelijk belasting regiem en Cura-
çao moet het export ‘powerhou-
se’ van de Caribbean worden.
Wat gaan we van februari ma-
ken? Tot en met 9 februari zijn
we bezig met carnaval. Wat
kunnen we nog meer verwach-
ten deze maand, behalve The
Ride? Ik ben niet helemaal
pessimistisch omdat ik weet dat
projecten worden voorbereid.
Laten we ook noemen dat er
besluiten zijn genomen over de
investeringen die zijn gemoeid
met de kranen in de container-
haven en de investeringen in de
luchthaven. 

Miguel Goede, Curaçao
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