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Dolfijn FM geeft 5.224 kerstcadeaus weg

Radio Dolfijn FM heeft dit jaar 5.225 cadeaus ingezameld en daarmee heel veel kinderen met een kerst-
cadeau blij gemaakt. Luisteraars, bedrijven en organisaties doneerden gul aan de actie ’ieder kind een
kerstcadeau’. De cadeaus zijn onder speelscholen, scoutingclubs, pastorieën en welzijnswerkers ver-
spreid. Dolfijn FM heeft voor de negende keer op rij de inzameling gehouden. Stationmanager Egon
Sybrandy kijkt voldaan terug op een geslaagde actie. Op de foto het moment waarop kinderen van de
kerstelf een cadeau krijgen. FOTO DOLFIJN FM

Uitspraak
zaak Gumbs
19 januari
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zaak tussen Edsel Gumbs en de
minister van Algemene Zaken staat 19 januari om 14.00
uur gepland voor uitspraak. 

Gumbs heeft, sinds hem in
2010 de toegang tot het gebouw
van de Veiligheidsdienst Cura-
çao (VDC) is ontzegd, verschil-
lende rechtszaken aangespan-
nen tegen de minister van Alge-
mene Zaken, oftewel het Land
Curaçao. Begin juni werd het be-
sluit van oud-premier Gerrit
Schotte om Edsel Gumbs in
2010 de toegang tot het gebouw
van de VDC te ontzeggen nietig
verklaard. Het bezwaar van
Gumbs tegen de toegangsont-
zegging uit 2011 werd toen door
het gerecht ongegrond ver-
klaard. Sinds zijn schorsing,
vlak na het aantreden van het ka-

binet Gerrit Schotte in 2010
wegens een vermeende vertrou-
wensbreuk tussen de premier
en het oud-hoofd van de VDC, is
Gumbs in een constante strijd
met de regering om het besluit
voor zijn schorsing en de toe-
gangsontzegging te vernietigen.
De aanleiding hiervoor was het
lekken van gegevens over de
screening van ministers naar de
media.

Tot drie keer toe is Gumbs de
toegang tot de VDC-faciliteiten
ontzegd. Het gerecht heeft twee
van de drie besluiten van Schot-
te voor de toegangsontzegging
van Gumbs nietig verklaard.

Sonora Matancera herdacht

Per 1 januari naar Montreal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste vlucht
van de nieuwe lijn Montreal-Cu-
raçao komt donderdag 1 januari
aan op Hato. 

Dat laat de Curaçao Tourist
Board (CTB) weten. Eind juni
werd al bekend dat de extra
vlucht vanuit Canada er zou ko-
men. 

Er wordt al direct gevlogen
van en naar Toronto. ,,Er blijkt

nu genoeg interesse te zijn in
Canada om vanuit meerdere be-
stemmingen en gedurende het
hele jaar te vliegen”, zo gaf de
minister van Economische Ont-
wikkeling, Stanley Palm (PAIS)
toen te kennen. 

Waarnemend directeur van
de CTB zei toen dat Canada de
vierde grootste markt is voor Cu-
raçao, na Nederland, Amerika
en Venezuela.

Pianist Randal Corsen heeft met het concert Paranda di Pasku de
gouden tijden van Celia Cruz en Sonora Matancera doen herleven.
Bij Brakkeput Mei Mei trad Corsen met een keur aan hier gevestig-
de Cubaanse en lokale musici op. Zangers Yumarya Grijt, ÑaÑo
Rosario en Hendrik de Windt waren aan de speciaal voor de gele-
genheid samengestelde band toegevoegd. Bij het concert was
Mafalda Miguel, Curaçaos eigen gran dama de la salsa, de eregast.
Op de foto pianist en bandleider Randal Corsen samen met
Yumarya Grijt te zien. FOTO JEU OLIMPIO


