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Missen gaan
Caracasbaai
opruimen

Van ’t Hoff weg als
directeur van SGB
Van onze correspondent

Kralendijk - Het bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) heeft het vertrouwen in directeur John van ’t Hoff opgezegd. Dat maakte de voorzitter van het
bestuur, Frans Lauxen, gistermiddag bekend.
De SGB was afgelopen dinsdag onderwerp van Kamervragen naar aanleiding van de
slechte eindexamenresultaten
op het vwo. Staatssecretaris Dekker zei toen dat directie en bestuur van de school zouden
moeten worden aangepakt.
Het bestuur heeft nu besloten
niet meer met Van ’t Hoff verder
te gaan en wil op zeer korte ter-

mijn een interim-directeur benoemen voor bepaalde tijd. Deze
interim-directeur krijgt de opdracht om een verbetertraject in
te zetten waarvan de eerste resultaten binnen een jaar duidelijk merkbaar en zichtbaar moeten zijn.
Van ’t Hoff is begeleiding
aangeboden naar een passende
plek binnen of buiten de organi-

‘BES-bord’ geplaatst

satie. Van ’t Hoff is niet de enige
schooldirecteur op de BES-eilanden die moet vertrekken. Ook de
Gwendoline van Puttenschool
op Sint Eustatius krijgt met ingang van komend schooljaar
een nieuwe directeur; het
contract van de directeur van de
Saba Comprehensive School
werd door het bestuur van de
school niet verlengd.

John van ’t Hoff
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Mike Franco: Oproep tot
vergadering was correct

Het bewegwijzeringsbord waarvan minister Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag aan het
begin van de Caribisch Nederland-week het ontwerp onthulde, staat
er nu ook ‘in levende lijve’. Op de afslag van de A4 naar Schiphol
worden de tienduizenden automobilisten die er dagelijks passeren
erop gewezen hoeveel kilometer het nog is naar Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenvoorzitter
Mike Franco heeft correct gehandeld bij het oproepen tot een
openbare parlementsvergadering en zal daarom niet een
nieuwe uitnodiging voor een
vergadering doen uitgaan. Dat
schrijft Franco zelf in reactie op
een brief van Gerrit Schotte van
oppositiepartij MFK. Schotte
had de voorzitter ervan beticht
dat hij gemanipuleerd had bij de
oproep. ,,Er is geen regel die mij
verplicht om letterlijk over te nemen wat de aanvragers van een
vergadering in hun hun verzoek
schrijven. Franco merkt in zijn
brief op dat Schotte bij zijn verzoek stelde dat er sprake is van
wanbeleid bij de ministers. Naar

de mening van de voorzitter zijn
die formuleringen subjecte insinuaties van de aanvragers van de
vergadering. ,,En dat moet niet
herhaald worden bij het bijeenroepen van een vergadering.”
Het is volgens Franco terecht
dat deze meningen tijdens de
het overleg in het parlement
naar voren worden gebracht.
Het bijeenroepen van een vergadering is een objectieve weergave van het onderwerp dat de Staten in een algemene vergadering
zal behandelen. De voorzitter
geeft in de brief ook aan dat het
recht om een vergadering aan te
vragen niet inhoudt dat de Statenvoorzitter verplicht is om de
formuleringen van de aanvragers over te nemen.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de opruimactie aankomende zondag aan
de Caracasbaai steken ook de zes
kandidaten van Miss Curaçao
Teenager de handen uit de mouwen. ,,Onder de slogan ‘Take care voor je eiland en je lichaam’
moeten zij met groene vuilniszakken van Garnier zoveel mogelijk afval zien te verzamelen”,
verklaart Liliana Hardeveld, sales en marketing manager van
Curaçao Pharmacal Company
bv, distributeur van Garnier op
Curaçao.
De opruimactie is georganiseerd door Uniek Curaçao en
Curaçao Pharmacal Company.
De partijen werken al een aantal
jaar samen en hopen met een ludieke actie mensen te trekken
om mee te helpen het gebied
rond de Caracasbaai vrij van afval te maken. Hardeveld vertelt
verder: ,,De missen krijgen punten voor drie onderdelen. Ten
eerste moeten ze zoveel mogelijk vrijwilligers op de been brengen. Daarnaast krijgen ze punten voor hun kennis over natuur
en milieu. Stichting Uniek Curaçao stelt vragen aan de missen
en bij een goed antwoord krijgen
ze een punt. Ten derde moeten
ze zo veel mogelijk afval inzamelen. De winnares krijgt een ticket naar Aruba, waar zij tevens
deel zal nemen aan de schoonmaakactie.” De actie vangt aan
om 7.00 uur ’s ochtends bij de
Caracasbaai. Garnier doneert
bovendien 25 cent aan Stichting
Uniek Curaçao van 22 juni tot
en met 22 augustus voor ieder
Garnier Fructis product dat verkocht wordt.
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Notisia360
stopt ermee

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwswebsite
Notisia360 stopt met het brengen van nieuws over Curaçao en
de andere omringende eilanden.
Dat heeft eigenaar Roli Perret
Gentil gisteravond meegedeeld
via de sociale netwerksite Facebook.
Op de nieuwswebsite was hier
gisteravond nog niet over te lezen.
,,Ze zochten iets en ze hebben
het gevonden. Notisia360 zal
haar deuren sluiten. Veertig
mensen komen op straat te
staan, inclusief Yves Cooper”,
liet Gentil weten. Verslaggever
Cooper zal vandaag meer details
geven.
Volgens Gentil zijn de ‘voornaamste hoofdrolspelers’ in dit
geheel Jorge Sulbaran, Mario
Kleinmoedig, Dwight Rudolphina, Gerrit Schotte, Jason Lau-aKien en ‘Polis SKS Eisden’.

LEKKER

MALS
VLEES!

HET IS PAS ECHT FEEST MET ONZE
VERRUKKELIJK GEKRUIDE MALSE VLEESEN VISSPECIALITEITEN!
Spareribs • Mixed-Grill • Tenderloin
Gamba’s • Tonijnsteak • Ribeye

GESLAAGD?

BUEN PROVECHO!

PABIEN MET HET BEHALEN VAN JE DIPLOMA!
Vier deze topprestatie met je vrienden en familie bij
Restaurant EL Mexicano! Wij trakteren jou op een gratis
feestelijk diner, op vertoon van je diploma!
Geldig vanaf minimaal 4 personen met een gratis diner voor
1 gediplomeerde per 4 personen. Drankjes zijn niet inbegrepen.
Geldig van 12 juni t/m 5 juli 2014.

U vindt ons op de Curaçao Beach BLVD.
Reserveringen zijn een MUST, bel 461 1056.
FACEBOOK.COM/ELMEXICANOCURACAO

