
De centrale postbussen moe-
ten volgens de bestuurder van
het postbedrijf de bezorgkosten
drukken. 

Hij laat weten dat onverharde
wegen voor problemen zorgen
voor bijvoorbeeld banden en de
prijs van benzine en auto’s hoog
is. 

De tarieven die het bedrijf
moet maken zijn momenteel
niet kostendekkend. ,,Vandaar
dat wij over willen gaan op dit
project. Hierbij staan de brieven-
bussen op een centrale en veili-
ge plek. Mensen krijgen een

brievenbus toegewezen en kun-
nen daar hun post ophalen. Op
die manier hoeft een koerier niet
helemaal via een onverharde
weg naar afgelegen huizen rij-
den”, aldus Sluis.

Hij legt uit dat de minister
van Verkeer, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening Earl Balborda
(PNP) nog een aantal regels
moet aanpassen voordat de post-
bussen bij Groot Kwartier kun-
nen worden gebruikt. 

,,Hierna willen wij meer van
dit soort initiatieven gaan imple-
menteren. Het liefst waren wij

begin dit jaar overgegaan op het
nieuwe systeem, maar dat is he-
laas niet gelukt. Dat kost ons
extra geld en dat is zonde.”

Te zijner tijd komt er volgens
Sluis een campagne waarin de
bewoners geïnformeerd worden
over de veranderingen. ,,De brie-
venbussen die nu bij Groot
Kwartier staan worden momen-
teel getest. Wij hebben met het
aanschaffen van de bussen reke-
ning gehouden met het klimaat.
Dat was een vereiste. Deze bus-
sen gaan naar verwachting 15 tot
25 jaar mee.”
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Postbussen om
kosten te drukken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het postkantoor bij Groot Kwartier zijn nieuwe postbussen aange-
bracht. Het betreft een pilotproject en de bussen zijn nog niet in gebruik. Dat laat
directeur van CPost Franklin Sluis desgevraagd weten. 

Caribische spelers in MLB 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Spelers met een
Nederlands paspoort en Caribi-
sche wortels hebben in het net
afgelopen reguliere seizoen van
de Major League Baseball (MLB)
weer volop van zich doen spre-
ken. Weliswaar met wisselend
succes, maar zeker twee honk-
ballers van Curaçaose bodem be-
ginnen eind deze week aan de
play-offs voor het kampioen-
schap. Pitcher Kenley Jansen
draait al een paar seizoenen mee
op het hoogste niveau als ‘closer’
voor de Los Angeles Dodgers, de
kampioen van de National Lea-
gue West. Ook dit jaar wist hij
zijn team in de meeste gevallen
weer met succes naar een over-
winning te gooien. Vooral de
tweede helft van het seizoen
presteerde hij uitstekend: van de
19 wedstrijden waarin hij een
voorsprong moest verdedigen
slaagde hij daar 17 keer in. De
kans is klein dat hij in de play-
offs gezelschap krijgt van land-
genoot Roger Bernadina. De in-
middels 30-jarige veteraan be-
gon het seizoen met hoge
verwachtingen bij de Cincinnati
Reds na een goed voorseizoen.
Maar zijn slaggemiddelde bleef
achter en hij moest een stap
terug doen. In de laatste maand
van het seizoen werd hij door de
Dodgers binnengehaald voor
zijn snelheid op de honken. In
een van de laatste wedstrijden
sloeg hij voor het eerst in 106
slagbeurten een homerun. 

Jonathan Schoop werd met de
Baltimore Orioles kampioen in
de American League East. Hij is
in zijn eerste volledige MLB-sei-
zoen op het tweede en soms der-
de honk een vaste waarde in het
team. In een analyse op de web-

site van de Orioles wordt hij ‘een
aangename verrassing’ ge-
noemd. Verder is ook Hensley
Meulens nog in de race voor de
play-offs. De succesvolle slagco-
ach van San Francisco Giants
moest gisteravond in een beslis-
singswedstrijd een plekje te ver-
overen. De uitslag was bij het ter
perse gaan van deze krant nog
niet bekend. De andere spelers
van de Nederlands-Caribische
eilanden zijn uitgeschakeld. De
Arubaan Xander Bogaerts werd
vorig jaar als de grote belofte
kampioen met de Boston Red
Sox, maar werd dit seizoen laat-
ste in de reguliere competitie.
Toch deed hij het als ‘rookie’ re-
delijk tot goed. Een van de meest
veelbelovende spelers uit Cura-
çao, Jurickson Profar (Texas
Rangers), moest het hele sei-
zoen toekijken wegens een ern-
stige schouderblessure. Korte
stop Andrelton Simmons, die
vorig jaar uitblonk bij de Atlanta
Braves en werd onderscheiden
met een Golden Glove, had op-
nieuw een behoorlijk seizoen.
De prestaties van zijn team wa-
ren teleurstellend, maar Sim-
mons behoorde opnieuw tot de
beste ‘shortstops’. Minder in de
belangstelling stonden Didi Gre-
gorius (Arizona Diamondbacks)
en werper Pedro Strop (Chicago
Cubs). Beide clubs eindigden
onderaan in hun divisie. De in
Nederland geboren Gregorius
liet in de statistieken cijfers zien
die weinig afweken van vorig
seizoen. Strop (geboren in de
Dominicaanse Republiek) be-
haalde als ‘relief pitcher’ bij een
slecht draaiend team een alles-
zins acceptabele ERA (ge-
middeld aantal geïncasseerde
runs) van 2.21. 

Parke Tropikal krijgt speeltuin

In het kader van het 75-jarig bestaan doet Kooyman dit jaar verschil-
lende donaties aan de Curaçaose gemeenschap. Zo ook aan dieren-
tuin Parke Tropikal die een spiksplinternieuwe speeltuin krijgt. De
nieuwe moderne speeltuin is ruim 500 m2 en bevat diverse speel-
toestellen, zoals een glijbaan, klimrek en loopbrug die volledig vol-
doen aan de geldende veiligheidseisen. Eind november verwacht
Parke Tropikal Curaçao Zoo & Nature Reserve de kinderen in de
nieuwe speeltuin te kunnen verwelkomen. FOTO KOOYMAN


