
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad -
Na uren zoeken heeft de
kustwacht gisteravond als-
nog een vermiste duiker
gevonden. 

Rond 16.30 uur werd
bekendgemaakt dat een
duiker vermist werd in Ba-
jo, een visgebied net bui-
ten de territoriale wateren
van Aruba. Hij was naar
kreeften gaan duiken en

niet meer naar bovengeko-
men bij zijn duikersboei
waar hij door het vaartuig
de ‘Olympic’ werd opge-
wacht. 

De kustwacht en de ma-
ritieme politie zijn gelijk
uitgerukt om een zoekac-
tie in te zetten. 

Later werd ook een pa-
trouillevliegtuig ingezet.
Rond 19.00 uur werd de
duiker door de Super-Rhib
gevonden, aan boord ge-

bracht en weer in veilig-
heid gebracht. 

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçao-
se musicus Randal Corsen
viert dit jaar Kerst op eigen
bodem en wel met het
kerstconcert ‘Paranda di
Pasku’ bij Brakkeput Mei
Mei. Tijdens het kerstcon-
cert van Randal Corsen &

Friends waarbij de zange-
ressen Yumarya en Mafal-
da Miguel en de zangers
Ñaño Rosario en Hendrik
de Windt ook zullen optre-
den, worden Celia Cruz en
La Sonora Matancera her-

dacht. Zodra Corsen terug
is uit Nederland, waar hij
op 15 december bij het Ko-
ninkrijksconcert zal optre-
den, zet de lokale pianist
de voorbereidingen voort
met zijn muzikale vrien-

den in een mix van Cura-
çaoënaars en hier wonen-
de Cubanen; de percussio-
nisten Pernell Saturnino,
Eric Brigitha en Gino
Samson, de bassist Er-
nesto Paz, de gitarist

Alexey Montero en de
trompettisten Igort Rivas
en Carlos Gonzalez. 

De avond zal geheel in
kerstsfeer zijn met traditi-
onele muziek van Curaçao
en Cuba, variërend van

son, via chachacha, bolero
en tumba tot tambú. 

De concerten vinden
plaats op dinsdag 23 de-
cember en zondag 28 de-
cember. Kaarten kosten 65
gulden en zijn verkrijg-
baar bij 24 Uur uit de
Muur en Mensing’s Cam-
inada. 

‘Wet toezicht
moet nu’
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Jeugdhockey wordt volwassen

Het jeugdhockey op Curaçao wordt steeds volwassener. Omdat er steeds meer jonge
hockeyers komen is er voor dit seizoen besloten met drie verschillende competities te
starten. Groep 2 (leeftijd 8 tot 9 jaar) speelt in zestallen, groep 3 (10 tot 12 jaar) speelt
in achttallen en de A-jeugd heeft een team dat meespeelt in de senioren competitie.
Het seizoen gaat op 18 januari verder met het traditionele Oliebollentoernooi.

FOTO JEUGD HOCKEY CURAÇAO

Randal Corsen weer thuis voor de Kerst

Akkoord
over rol Cft
Nederland honoreert verzoek Aruba:
College toetst ontwerpbegroting 2015 
Van onze correspondent
Den Haag - Nederland heeft het verzoek van Aruba gehonoreerd om het
College financieel toezicht (Cft) een deskundigenrapport te laten opstel-
len over de ontwerpbegroting 2015.

Minister Angel Bermu-
dez van Financiën had dat
verzoek onlangs aan Cft-
voorzitter Age Bakker
voorgelegd die er welwil-
lend op reageerde. Omdat
het Cft een adviesorgaan is
van de Koninkrijksrege-
ring en geen formele sta-
tus heeft ten aanzien van

Aruba is echter eerst de in-
stemming van de Rijksmi-
nisterraad vereist. 

Het Cft heeft inmiddels
de RMR om die instem-
ming gevraagd, zo blijkt
uit een gisteravond door
het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uitge-
geven verklaring onder de
titel ‘Nederland en Aruba
akkoord over samenwer-
king met Cft voor begro-
ting 2015’. 

Verwacht wordt dat de
RMR op korte termijn,
wellicht al deze vrijdag,
bijeenkomt om het ak-
koord te formaliseren op-
dat de toetsing van de ge-
reedliggende landsbegro-
ting voor volgend jaar zo
snel mogelijk kan plaats-
vinden en, na eventuele
aanpassing, aan de Staten
worden aangeboden.

Aruba en Nederland, zo
meldt BZK, hebben tevens
afgesproken om binnen
afzienbare tijd met elkaar
in overleg te treden ‘om
gezamenlijk te zoeken
naar de meest adequate
formele inbedding en voor
de beide regeringen aan-
vaardbare structurele rege-
ling voor de samenwer-
king met de Rijksmi-
nisterraad en het Cft in de
toekomst’.

Minister Angel Bermu-

dez van Financiën zei vori-
ge week al tegen het Antil-
liaans Dagblad dat hij er
de voorkeur aan gaf om
het Cft de begroting te la-
ten beoordelen, zodat er
geen conflict met Den
Haag zou ontstaan zoals
dit jaar over de begroting
2014. Omdat Aruba geen
relatie heeft met het Cft,
zoals Curaçao en Sint
Maarten die hebben, moet
er een andere juridische
onderbouwing gevonden
worden. ,,Ik denk aan een
dienstverleningsovereen-
komst”, aldus Bermudez
vorige week. 

Enkele dagen later
maakte premier Mike
Eman bekend te denken
aan de oprichting van een
‘fiscal council’ met twee le-
den namens Aruba en één
door de Rijksministerraad
te benoemen lid. Ook hij
zag een rol voor het secre-
tariaat van het Cft, dat jaar-
lijks een rapport zou moe-
ten opstellen met adviezen
over de begroting. 

Een woordvoerder van
het ministerie benadrukte
dat het akkoord is geba-
seerd op een onderlinge
afspraak; anders dus dan
het geval was bij de betrok-
kenheid van het Cft bij de
begroting 2014 want daar
lag een Koninklijk Besluit
aan ten grondslag.

Vermiste duiker bij Aruba gevonden
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