
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg – Gouverneur Eu-
gene Holiday van Sint Maarten
heeft gistermiddag de nieuwe
ministersploeg beëdigd. Het ka-
binet staat onder leiding van pre-
mier Marcel Gumbs (United Pe-
ople’s party), die naast Algeme-
ne Zaken voorlopig ook
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Planning, Milieu en Infrastruc-
tuur voor zijn rekening neemt.
Ook Dennis Richardson werd
voor twee portefeuilles beëdigd,

net als in het vorige kabinet op
Justitie en als tijdelijke minister
van Gezondheidszorg, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid. Verder
legden Martinus Hassink (Fi-
nanciën), Rita Bourne-Gumbs
(Onderwijs, Cultuur, Jeugd en

Sport) en Claret Connor (Toe-
risme, Economie, Transport en
Telecommunicatie) de eed af.

Het kabinet Gumbs kwam tot
stand na een lang formatiepro-
ces van bijna vier maanden. Een
deel van die vertraging kwam
door de aanwijzing van de Rijks-
ministerraad voor de screening
van de bewindslieden. 

Omdat eerder vier kandidaat-
ministers niet door de screening
kwamen zijn twee posten nog
niet bezet.
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Advertentie

HOLIDAY

SEASON 2014 - 2015

CHRISTMAS EVE DINNER  DECEMBER 24

at PORTOFINO RESTAURANT  FROM 6:30PM - 10:00PM

BUFFET STYLE

CHRISTMAS DAY BRUNCH  DECEMBER 25

at QUEENS BALLROOM  FROM 11:30PM - 3:00PM

BUFFET STYLE

CHRISTMAS DAY DINNER 

at PORTOFINO RESTAURANT  FROM 6:30PM - 10:00PM

BUFFET STYLE

MUSSELS UP NIGHT 

at EMERALD LOUNGE FROM 8:00PM - l0:30PM

GALA DINNER  DECEMBER 31

at PORTOFINO RESTAURANT  STARTING AT 7:00PM

BUFFET STYLE

Live entertainment

‘UNDER THE STARS’  DINNER STARTING AT 7:00PM

at the POOL DECK. 

BUFFET STYLE

Live band FROM 10.00PM - 1:00AM

ENJOY THE FIREWORKS SHOW AT 12.00AM

MEXICAN NIGHT  DECEMBER 26

at PORTOFINO RESTAURANT FROM 6:30PM - 10:00PM

BUFFET STYLE

ASIAN NIGHT  DECEMBER 27

at PORTOFINO RESTAURANT FROM 6:30PM - 10:00PM

BUFFET STYLE

BEACH BBQ  DECEMBER 29

at BOARDROOM BEACH BAR FROM 6:00PM - 10:00PM

LOBSTER  LOVERS NIGHT  DECEMBER 30

at PORTOFINO RESTAURANT FROM 6:30PM - 10:00PM

3 Course Menu

and a Brilliant 2015!
 Happy Holidays

Advertentie

De nieuwe premier Marcel Gumbs legt de eed
af tegenover gouverneur Eugene Holiday. 

Kabinet
Gumbs
beëdigd

Het nieuwe kabinet met gouverneur Eugene Holiday
(midden).    FOTO’S KABINET GOUVERNEUR SINT MAARTEN

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op verzoek van de
ouders, is de politie op zoek naar
de 16-jarige Thysainy Pieternel-
le. Zij is maandag, 15 december,
voor het laatst gezien. 

Na een verhitte discussie met
haar moeder te hebben gevoerd

verliet zij die maandagochtend
rond 8.30 uur het huis en is niet
teruggekeerd. De politie doet
een oproep aan een ieder die
over informatie met betrekking
tot de vermissing van de 16-jari-
ge Thysainy beschikt, zich te
melden via telefoonnummer

917 of via de anonieme tiplijn
108.

Thysainy is ongeveer 1,55 me-
ter lang, heeft een vol postuur,
een lichtbruine huidskleur en
donkerbruine ogen. Op de dag
dat zij verdween, droeg zij een
groene jurk en slippers.

Kinderen ziek na kerstdiner
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ongeveer 19 kin-
deren van het funderend onder-
wijs zijn ziek geworden na het
nuttigen van de kerstmaaltijd op
school, zo maakt het Rooms Ka-
tholiek Schoolbestuur (RKCS)
bekend. 

Het gaat om 8 kinderen van
de Sint Paulusschool en 11 kin-
deren van de Sta. Margaretha-
school. Op beide scholen werd
de kerstmaaltijd voorbereid door
verschillende koks, wat volgens
het schoolbestuur aanduidt dat
de oorzaak niet bij de bereiders
ligt. 

Twee kinderen meldden zich
bij de EHBO met klachten over
overgeven en diarree waarna ze

naar hun huisarts werden door-
verwezen. 

,,We zijn al sinds donderdag-
avond in contact met de GGD en
de schoolhoofden van beide
scholen.”  

,,De GGD heeft nog niet kun-
nen vaststellen wat de oorzaak is
geweest van het onwel worden
van de kinderen. We kunnen
nog niet veel informatie geven
maar we willen wel de ouders op
de hoogte houden van wat er is
gebeurd. Voor het geval meer
kinderen ziek worden”, aldus
het RKCS. ,,We vinden het zeer
spijtig dat het is gebeurd en
hopen dat de kinderen snel beter
worden om van kerst te kunnen
genieten.” 

CPA in
gesprek met
cruise lines
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ontwikkeling van de nieuwe megapier
ligt op schema. Dat maakte Curaçao Ports Authority
(CPA) afgelopen week bekend. In dat kader is CPA in
gesprek met de cruise lines, waarvan Royal Caribbean en
Carnival de grootste zijn. 

Zoals bij de lancering van het
project in juli bekend is gemaakt
wordt de nieuwe pier onderdeel
van het project Rif Seaport,
waarmee de hele omgeving van
de beide pieren een aantrekke-
lijk gebied voor de cruisetoe-
risten moet worden. Voor de
naam van de nieuwe pier loopt
inmiddels een prijsvraag. 

,,In het hoogseizoen zitten we
soms krap met de capaciteit voor
cruiseschepen”, zegt CPA-direc-
teur Humberto de Castro. ,,Uit-
breiding met een extra pier is
daarom nodig.” De gesprekken
van CPA met de cruiserederijen
zijn volgens De Castro voorlopig
alleen bedoeld voor het krijgen
van input, zodat de nieuwe pier
zo goed mogelijk aan de wensen
van de cruise lines zal voldoen.
Van toezeggingen voor extra be-
zoeken van schepen is voorlopig

geen sprake. ,,Ook het project
voor de Annabaai en het Waai-
gat dat we deze week hebben
aangekondigd maakt onderdeel
uit van het plan om Curaçao
aantrekkelijker te maken voor de
toerist”, aldus De Castro. 

,,We hebben nu zo’n
600.000 cruisepassagiers die
gemiddeld 70 dollar per dag uit-
geven. Dat levert dus ongeveer
40 miljoen dollar op per jaar.
Met deze projecten proberen we
het bestedingsbedrag omhoog te
brengen naar 100 dollar per
dag.” Het streven is om met de
nieuwe pier te groeien naar een
miljoen passagiers per jaar, zo-
dat de totale opbrengst 100 mil-
joen dollar zou zijn. De Castro
voegt daar aan toe dat dit een
langetermijnproject is, dat niet
in een paar jaar verwezenlijkt zal
worden.

Zoektocht naar vermiste tiener


