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Curaçao/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

14 - 20 JULI
BEGINNERS
Dagelijks: 12:45 15:15 18:15 20:45
Late show vr. en zaterdag: 23:15
TRANSFORMERS:
DARK OF THE MOON 3-D
Dagelijks: 14:30 17:45 18:45 21:00
Late show vr. en zaterdag: 22:00
BAD TEACHER
Dagelijks: 12:45 15:00 17:15 19:30
21:45
MR. POPPER’S PENGUINS
Dagelijks: 13:00 15:30 18:00 20:30
Late show vr. en zaterdag: 23:00
THE HANGOVER PART 2
Dagelijks: 12:45 15:00 17:30 20:00
Late show vr. en zaterdag: 22:30
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D
Laatste week
Dagelijks: 12:45 15:45
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

14 - 20 JULI
WINNIE THE POOH
Nieuw deze week
Dagelijks: 12:45 14:45 16:45 18:45
20:45
HARRY POTTER AND THE
DEATHLY HALLOW PART 2 3-D
Nieuw deze week
Dagelijks: 13:30 16:30 19:30
Late show vr. en zaterdag: 22:30
THE ZOOKEEPER
Dagelijks: 12:45 15:15 17:45 20:15
Late show vr. en zaterdag: 22:45
CARS 2 3D
Dagelijks: 14:45 17:15 19:45
Late show vr. en zaterdag: 22:15
SUPER 8
Dagelijks: 15:45 21:00
X-MEN: FIRST CLASS
Dagelijks: 12:45 15:30 18:15 21:15
Late show vr. en zaterdag: 22:45
KUNG FU PANDA 2 3D
Laatste week
Dagelijks: 12:45
FAST FIVE
Laatste week
Dagelijks: 13:00 18:15
Advertentie

UoC kijkt terug
op zwaar jaar

HET WEER OP
DE ANTILLEN

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Rector Miguel Goede van de University of Curaçao (UoC), voorheen de
Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), spreekt van een zwaar jaar.
Terugkijkend op het studiejaar 2010-2011 heeft de universiteit heel wat problemen gehad,
aldus Goede. Zo kampt het UoC
al een tijd met financiële problemen. ,,Die zijn na een jaar nog
niet opgelost. De UoC wacht
nog steeds op de financiële doorlichting door het SOAB in het
kader van de meerjarenbegroting van het onderwijs.”
Het schooljaar begon met veel
spanningen rondom de benoeming van twee decanen. Goede
wilde Stella van Rijn aanstellen
als decaan van de Sociaaleconomische Faculteit (SEF). Aan de
Algemene Faculteit (AF) wilde
de rector Jeanine Cozijns-Isenia
benoemen tot decaan. Een groot
aantal docenten ging in augustus tot actie over, omdat zij
het niet eens waren met de benoeming van de twee kandidaten.
Uiteindelijk werden Francis
de Lanoy en Liesbeth Echteld als
decanen aangesteld, op advies
van de ‘commissie van wijze
mannen’, die door rechter P.W.
van Schendel werd ingesteld om
uit de impasse te komen. Goede:
,,We zijn tot een oplossing gekomen. In het nieuwe jaar komen
er op dat gebied geen wijzigingen. Er is een jong professioneel
team gevormd dat kan bouwen
aan de Universiteit.”
Toch is de lucht nog niet helemaal geklaard, geeft de rector
toe. ,,Er zijn nog spanningen
binnen de UoC en dat kost tijd.
Door het College van Decanen
niet te veranderen wordt getracht de stabiliteit te vergroten.

De universiteit heeft een zwaar jaar achter de rug; op de foto een
lezing van eerder dit jaar in de aula van de universiteit.
FOTO ARCHIEF

Veder is het een publiek geheim
dat de rector en de nieuwe Raad
van Toezicht nog niet op één lijn
zitten. De toekomst zal het uitwijzen.” Naast de financiële problemen en het gesteggel rondom de benoemingen, kreeg de
UoC ook te maken met een naamsverandering. De universiteit
heet sinds januari dit jaar niet
langer Universiteit van de
Nederlandse Antillen, maar
University of Curaçao mr. dr.
Moises Frumencio da Costa Gomez. Dit als gevolg van de Staatkundige vernieuwingen.
,,De UoC heeft naar de overgang naar het land Curaçao drie
ministers van Onderwijs gekend”, aldus Goede. Hij doelt
daarmee op Omayra Leeflang,
René Rosalia en de huidige mi-

nister Lionel Jansen. ,,Onder deze omstandigheden werden een
groot aantal opleidingen geaccrediteerd en zijn bijna 300 bullen uitgereikt. Kortom een zeer
succesvol operationeel jaar.”
Over de toekomst van de universiteit is de rector magnificus
vol goede moed. Zo is hij trots
op de Knowledge Zone met een
hoge internetsnelheid die is ontwikkeld. Het nieuwe ziekenhuis
naast de UoC zou kansen bieden
voor een medische faculteit, en
de universiteit is bezig met een
onderzoeksplan. ,,Het thema zal
zijn: duurzaamheid, kleinschaligheid en diversiteit. Het bevorderen van onderzoek, in het bijzonder promoties”. Binnenkort
wordt er een nieuw logo van de
universiteit onthuld.

VANDAAG
Half bewolkt en kans op
plaatselijk een bui. De
wind waait oostelijk met
windkracht 4 tot 5. Af en
toe vrij krachtig tot mogelijk hard in uitschieters.
Condities op zee zijn rustig
tot matig zijn met golfhoogtes tussen 0,5 en 1,5
meter.

MORGEN
Licht- tot halfbewolkt en op
de meeste plaatsen droog.

Laatste inschrijvingen
koninklijke onderscheiding
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Algemene
Zaken laat in een persbericht weten dat het
tot 8 augustus mogelijk is om kandidaten
voor een koninklijke
onderscheiding aan te
dragen voor Koninginnedag 2012. Het proces om tot
de onderscheidingen te komen
is lang en begint met een evaluatie van alle inzendingen door de
onderscheidingscommissie.
Hierna wordt de lijst met kandidaten aan de Raad van Ministers
overgedragen die de lijst behandelen en vervolgens gaat de lijst

naar de Gouverneur
van Curaçao die het op
zijn beurt naar Nederland stuurt voor de laatste evaluatie en goedkeuring. Om in aanmerking te komen
moet een formulier
worden ingevuld. Dit
formulier is te downloaden van de website
van de overheid www.gobiernu.an. Het formulier is ook af te
halen bij Bentana di Informashon. Als men de formulieren via
de mail stuurt dienen deze voor
1 augustus verstuurd te zijn
naar kondekorashon@curacaogov.an. Voor meer informatie
kan men bellen naar 08001515.
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