
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Landhuis
Chobolobo in Saliña wordt
vanmiddag in vernieuwde
stijl geopend. Na twee jaar
van verbouwing, renovatie
en uitbreiding wordt het
landhuis vandaag feestelijk
heropend door minister
Stanley Palm van
Economische Ontwik-
keling (PAIS).

Landhuis Chobolobo wordt
sinds 1946 gebruikt voor de pro-
ductie van de beroemde Genui-
ne Curaçao Liqueur en Alcolado
Glacial. Met name de cruisetoe-
risten weten het landhuis goed

te vinden omdat het als bestem-
ming is opgenomen in de diver-
se tours die op het eiland wor-
den georganiseerd. ,,Daarnaast
willen wij ook een bestemming
zijn voor de lokale bevolking en
voor toeristen die hier op eigen
gelegenheid zijn”, zo vertelt di-
recteur Loes van der Woude.
,,Blue Curaçao is over de hele
wereld bekend, dus hoe interes-
sant is het om met eigen ogen te
zien hoe deze drank wordt ge-
maakt?” In 2012 is fase 1 van de
renovatie begonnen met een
grote uitbreiding van de likeur-
fabriek. In de vernieuwde opzet
beleven bezoekers het daadwer-
kelijke productieproces. Iedere
dag wordt er geproduceerd. De

ene dag is het de Genuine Cura-
cao Liqueur en de andere dag Al-
colado Glacial waardoor het al-
tijd mogelijk is om even met de
medewerkers mee te kijken.
Maar in het landhuis is er ook in
woord en in beeld informatie te
vinden over de geschiedenis van
Curaçao, de landhuizen en de
producten. In de filmzaal kan
men zich laten meevoeren naar
historische tijden om daarna
nog even na te genieten van de
échte Curaçao Liqueur.

In de zomer van 2013 is het
landhuis zelf volledig gereno-
veerd. Jarenlang was er geen
echt onderhoud gepleegd en dit
was het moment om Landhuis
Chobolobo volledig te moderni-

seren en te transformeren in een
Factory Shop. ,,Dit heeft ons de
kans gegeven om een professio-
nele, moderne en passende win-
kel te bouwen waar we onze li-
keur en aanverwante kwaliteits-
producten kunnen aanbieden”,
zo vult Van der Woude aan. 

En: ,,Al veel langer bestond de
behoefte om een plek te creëren
waar mensen even rustig kun-
nen zitten voor een drankje, een
snack of een broodje. Landhuis
Chobolobo is een oase van rust
midden in de drukte van Saliña
en daarmee is het niet alleen
voor toeristen maar ook voor de
lokale bevolking een uitstekende
plek voor bijvoorbeeld een goede
kop koffie of een snelle lunch.

Bovendien is het Chobolobo Ca-
fé door de locatie en faciliteiten
een supermooie locatie voor in-
tieme events.”

Afsluitend zegt de directeur:
,,We zijn een klein lokaal bedrijf
met bijzondere producten en
doen er alles aan om onze be-
zoekers een unieke beleving
mee te geven. En daarbij bieden
we nu niet alleen voor de toerist
een volwaardige bestemming
maar hebben we van Landhuis
Chobolobo ook voor de lokale
bevolking een plek gemaakt om
te bezoeken.”  Landhuis Chobo-
lobo in Saliña is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 17.00 uur. 
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Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) ta informá ku temporada pa hasi petishón pa un 

finansiamentu di estudio pa aña eskolar 2015-2016 ta habrí. 

 

Pa por bini na remarke pa un finansiamentu di estudio, mester yena e formulario digitál via 

nos wèpsait www.ssc.cw. Mester prent, firma i entregá e petishon na tempu na bali di SSC. 

Dokumentonan ku mester entregá huntu ku e petishon ta sali riba e formulario ku prent òf 

por tuma nota di nan riba nos wèpsait.  
 

En konekshon ku Enseñansa Liber, e studiantenan ku ta bini na remarke pa un finansiamentu di 

estudio, ta studiantenan ku ta bai  sigui un estudio riba nivel di: 
 HBO òf WO; 

 SBO ku no ta subsidá pa Gobièrnu; 

 SBO subsidiá pa Gobièrnu pero ku tin gastu adishonal; 

Último fecha di entrega pa studiantenan ku ta bai studia na Hulanda i den region ta 
15 yanüari 2015. 
Último fecha di entrega pa studiantenan ku ta keda studia na Kòrsou ta 27  febrüari 
2015. 

 

Entregá bo petishon kompletu i na tempu. Pa mas informashon òf pregunta por yama òf 

pasa na ofisina di SSC, Professor Kernkampweg z/n. Nos ofisina ta habrí di djaluna pa 

djabièrnè di 07:30-16:00 nònstòp. Telefòn 737 8488 òf bishitá nos wèpsait www.ssc.cw 

 

Nota: bou di region nos ta komprondé paísnan den nort, medio i sur Amérika i tambe 

paisnan den Karibe. 

Heyliger eerder beschuldigd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De
geschiedenis lijkt zich te herha-
len; ook in 2010 werd de Sint
Maartense politicus Theo Heyli-
ger van de United People’s Party
(UP) beschuldigd van het kopen
van stemmen. 

En werden door toenmalig
minister Roland Duncan ‘de-
zelfde trekken’ als die van Move-
mentu Futuro Kòrsou (MFK)
van Gerrit Schotte op Curaçao
geconstateerd.

Duncan zelf is van de Natio-
nal Alliance (NA), maar stelde
zich niet kandidaat voor de ver-
kiezingen op Sint Maarten van
17 september 2010. Volgens
Duncan, zelf advocaat, zijn de
oude methoden van de voorma-
lige onderkoning van Sint Maar-
ten - Claude Wathey - weer in ere
hersteld door zijn kleinzoon 
Heyliger. Dat liet hij weten in
deze krant van 17 september.

,,De kiezers vragen alles wat
maar los en vast zit: laptops, be-
taling van het schoolgeld, van de
huur, de stroomrekening, een
ijskast, bouwblokken. Er staan
deze dagen lange rijen voor het
kantoor van Heyliger. Officieel
heet het dat ze hem willen spre-
ken. Maar ik loop lang genoeg
mee om te weten wat er werke-

lijk aan de hand is”, aldus Dun-
can toentertijd.

Van Wathey was het een pu-
bliek geheim dat hij de stem-
men van Sint Maartenaren
kocht door zijn sympathisanten
van alles en nog wat cadeau te
doen. Hij schreef dan bonnen
uit om een koelkast of een gas-
fornuis ergens op te halen. Dun-
can zegt met zo veel woorden
dat Heyliger dezelfde werkwijze
toepast. En in één adem ook dat
Schotte - die Heyliger en zijn UP
openlijk steunde - er vergelijkba-
re praktijken op nahoudt.

,,Na jaren van praten over in-
tegriteit en goed bestuur, is dit
het resultaat”, zegt Duncan, die
‘teleurgesteld is, omdat ik dacht
dat dit tot de verleden tijd be-
hoorde’. 

Het gaat veel kiezers volgens
de NA-minister niet om wat een
politicus qua beleid de komende
vier jaar gaat doen, maar wat een
politicus nú doet; een rekening
betalen, een BlackBerry wegge-
ven. Volgens Duncan steekt He-
yliger, die eerder altijd hoog op
de lijst stond van de Democratic
Party van zijn grootvader Wa-
they en bij verkiezingen altijd
zeer veel persoonlijke stemmen
kreeg, bakken met geld in zijn
campagne.

Landhuis Chobolobo wordt sinds 1946 gebruikt voor de productie van de beroemde
Genuine Curaçao Liqueur en Alcolado Glacial. Landhuis Chobolobo is in een nieuw jasje gestoken. FOTO’S JEU OLIMPIO

Landhuis Chobolobo in nieuw jasje


