
Donna van der Dijs, PR-mana-
ger van CPA, laat weten dat mo-
menteel nog gesproken wordt
over de financiering. ,,Wij zijn
nu aan het kijken of we nog ga-
rantie hebben op het hout dat in
2006 aangebracht is. Wij den-
ken echter niet dat dat het geval
is. Wij gaan sowieso eerst kijken
welk hout gebruikt gaat worden.
Daar hangt de begroting vanaf.

De brug is in principe van de
overheid, maar CPA is de be-
heerder. Wij gaan waarschijnlijk
eerst het bedrag van de brug
voorschieten en de overheid kan
dat dan later terugbetalen. Zeker
is dat de restauratie plaats gaat
vinden. Over wie wat gaat beta-
len hebben wij in januari meer
duidelijkheid.” Het hout dat af-

gelopen januari gebruikt zou
worden voor de renovatie heeft
220.000 gulden gekost. Zwu-
este laat weten dat het hout nu
gebruikt wordt voor andere pro-
jecten, zoals de pier op Klein Cu-
raçao en de kades in Otrobanda.
Momenteel wordt iedere nacht
klein onderhoud gepleegd aan
de brug om de overgang van

Punda naar Otrobanda veilig te
houden. Door het houtrot kun-
nen er plotseling namelijk flinke
gaten ontstaan. De reparatie van
de beroemde houten draaibrug
van Willemstad is volgens 
Zwueste een dusdanig groot
project, dat het niet mogelijk is
om de brug te laten liggen in de
St. Annabaai. 

,,Daarom moeten wij de brug tij-
delijk wegslepen.” Waar de brug
in die tijd komt te liggen wordt
momenteel nog onderzocht.
Van der Dijs legt uit dat de brug
ergens naartoe moet worden ge-
bracht waar niet te veel golven
zijn, zodat de brug  niet nat
wordt. Marketing directeur van
CTB, Brenda Benjamin, laat we-
ten dat er nog geen overleg is ge-
weest tussen CPA en CTB over
het onderwerp. 

Da Silva Gois vertelt over de
opening: ,,We hebben de nieu-
we vleugel feestelijk geopend. Er
was muziek, leuk gezelschap,
champagne en hapjes. Het was
zo druk dat het hele parkeerter-
rein al sinds negen uur ’s och-
tends vol stond met auto’s. In to-
taal is er 3.200 vierkante meter
extra aan winkelruimte gecre-
ëerd. Goisco beslaat nu onge-
veer een oppervlakte van 11.000
vierkante meter.” 

De uitbreiding is volgens Da
Silva Gois nodig om de klanten
een uitgebreider assortiment te
kunnen bieden. De nieuwe vleu-
gel werd gebouwd aan de west-
kant van het bestaande gebouw.
Voor een groter winkeloppervlak
is ook meer mankracht nodig.

Da Silva Gois: ,,Momenteel heb-
ben wij 130 man personeel in
dienst. Wij kunnen nog wel 10
tot 20 nieuwe werknemers ge-
bruiken.” 

De uitbreiding van de winkel
is niet de enige vernieuwing.
Sinds gisteren is er in samen-
werking met Maduro & Curiel’s
bank ook de ‘Goisco Elite’, de
eerste ‘private label’-creditcard
gelanceerd. 

Da Silva Gois legt uit dat klan-
ten met deze kaart in de winkel
van Goisco op krediet hun aan-
kopen kunnen doen. ,,Het be-
drag moet dan binnen een
maand of twee voldaan zijn. In-
middels zijn al 6.000 van deze
kaarten via MCB naar klanten
toegestuurd. 

Ook zijn er veel aanvragen in
behandeling.” Het is de eerste
‘private label’-creditcard op Cu-
raçao. De Goisco Elite creditcard
is exclusief bruikbaar voor aan-
kopen bij Goisco Mega Club en
bij een aankoop worden tevens
TuTu points ontvangen. Er kan

ook gespreid met de kaart be-
taald worden. 

Het team van MCB zal tot en
met zondag 19 oktober bij de
Goisco-winkel aanwezig zijn om
informatie te verstrekken en
aanvragen voor de Goisco Elite
creditcard in te vullen. Goisco

werd opgericht op 12 december
1997 met het idee om alles aan
te bieden wat een modern gezin
nodig zou hebben. De winkel
werd mogelijk gemaakt met
hulp van BJ’s Wholesale Club,
een bekende keten uit de Vere-
nigde Staten.
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S  ch  ng Studiefi nanciering Curaçao (SSC) ta informá ku t

fi nansiamentu di estudio pa aña eskolar 2015-2016 ta habrí.

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

nos wèpsait www.ssc.cw. Mester prent, fi rma i entregá e pe  shon na tempu na bali di SSC. 

Dokumentonan ku mester entregá huntu ku e pe  shon 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 fi nansiamentu 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  n gastu adishonal;

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

Entregá bo pe  shon kompletu i na tempu. Pa mas informashon òf pregunta por yama òf pasa na 

ofi sina di SSC, Professor Kernkampweg z/n. Nos ofi sina 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.
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Voor meer informatie: APNA Plaza, Schouwburgweg 26, tel. 431-3191, chbhome@chb.cw 

OPEN HOUSE 
MARBELLA ESTATE H-7 

Zaterdag 18 oktober 2014 van 9:00 am tot 12:00 pm 

Deze mooie woning op eigendoms-
grond is gelegen in het prachtige en 
zeer rustige “gated community” 
Marbella Estate in Jan Thiel en biedt u 
alle comfort.  

 
Veiling van deze prachtige woning 
neemt plaats op 28 oktober 2014 om 
10:00 am bij Notariskantoor Naaldijk. 
 
Inzetprijs  ANG 325.000,00. 
 
Bent u geïnteresseerd om de 
woning te bezichtigen, neem dan 
gerust contact met ons op via 
s.kleinmoedig@chb.cw om u in te 
schrijven.  
 
Financiering is mogelijk. 

 

VEILING 

Goisco is na de opening van de nieuwe vleugel al in kerststemming. FOTO JEU OLIMPIO

‘Goisco
grootste van
Cariben’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe vleugel van Goisco, waarvan de
bouw in totaal 7 miljoen gulden kostte, is gisteren feeste-
lijk geopend. Hierdoor is de groothandel momenteel de
grootste winkel in deze branche in het Caribisch gebied.
Dat laat Joel da Silva Gois desgevraagd weten.

CPA schiet geld voorVervolg van pagina 1
pontjesbrug


