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Curaçao

Zaak brand
Ontvanger
voor rechter
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De twee mannen die eerder werden aangehouden in verband met de brand in het Belastingkantoor
moeten vrijdag voor de rechter verschijnen. De twee worden verdacht van brandstichting.
Dat bevestigt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie
(OM). Het gaat om de 47-jarige
op Haïti geboren S.F. en de 31-jarige Venezolaan R.R.M.. Vrijdag
is de pro-formazitting in deze
zaak. Een pro-forma zitting wil
zeggen dat de verdachten voorkomen voordat de maximale tijd
dat zij in voorarrest mogen zitten is verstreken. Zij worden op
verzoek van de officier van justitie voorgeleid, maar de zaak zal
vrijdag nog niet inhoudelijk worden behandeld.
De brand bij de belastingdienst ontstond in de vroege

ochtend van 22 augustus. De politie heeft R.R.M. in september
aangehouden in een bar in de
buurt van Rio Canario. Diezelfde maand werd S.F gearresteerd
aan de Diamantweg. Daarna
werden op vijf verschillende locaties invallen gedaan. De politie
heeft toen ook de gestolen zwarte Chevrolet gevonden die werd
gebruikt bij de brandstichting.
Eind oktober werd een nieuwe
verdachte in hechtenis genomen, de 32-jarige J.R.R.M. van
Venezolaanse afkomst. Het OM
ziet hem als medeplichtige in de
zaak.

‘Karakter
investeert
in toekomst
van team’
Van onze redactie
Willemstad - De restaurants Karakter en Koraal op Coral Estate
hebben onlangs voor haar personeelsleden in vaste dienst een
collectief pensioencontract afgesloten met Ennia.
,,Dit is bijzonder, want veel
werknemers in de horeca bouwen geen pensioen op, terwijl de
horeca toch één van onze belangrijkste economische pijlers
is”, meldt de verzekeraar.
De ondernemers van de restaurants, Jorrit en Marleen
Heekelaar, weten dat het succes
van hun restaurants wordt bepaald door een hechte samenwerking met het hele team. En
dat kwaliteit en goede service bereikt
worden
door te investeren in mensen.
Daarom wilden
ze helpen bij
een goed pensioenplan voor
hun personeel.
,,Wij vinden
het belangrijk dat wij ons personeel in staat stellen een aanvullend pensioen op te bouwen.
Hiervoor hebben we samen met
de Ennia Pensioen Specialist
een collectieve pensioenregeling
samengesteld. Zo gaan ze bij het

Blije gezichten van personeelsleden van Karakter en Koraal op Coral
Estate.
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naast de AOV
ook een maandelijks pensioen
ontvangen dat ze samen met
de werkgever hebben opgebouwd”, aldus
Marleen Heekelaar.
,,Als
werkgever voelen wij de verantwoordelijkheid om na te
denken over de
toekomst van
ons personeel.” Jorrit Hekelaar
vult aan: ,,Voorwaarde is wel dat
het personeel zelf ook bijdraagt
aan zijn eigen pensioenopbouw.
Voor de eigen bijdrage konden
ze kiezen van 1 procent tot maximaal 3 procent van het bruto-

Horecabedrijf
sluit collectief
pensioencontract
af met Ennia

Advertentie

Maria met Kind, Hemelkoningin. Beeld van keramiek van St.
Joris Beesel in het St. Anna
Paviljoen van het Sehos.

Beeldje Maria met Kind van Jan
Lucker bij de entree van het
Sehos.

Kunstenaars Sehos onthuld
Door Julie Hengeveld
Willemstad - Onlangs is bekend
geworden dat Leo Jungblut
(1893-1974), een kunstenaar uit
Bilthoven, de maker is van een
meer dan levensgroot beeld op
de patio van het St. Anna Paviljoen van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Erik Driessen van
de Stichting Beesels Keramisch
Erfgoed (SBKE) schreef dat
Jungblut deze Hemelkoningin
begin jaren 50 heeft gemaakt in
het Keramische atelier van St.

Joris, nabij Roermond. Van dit
beeld zijn er in Beesel vele exemplaren gemaakt, groot en klein.
Een Maria met Kind bij de entree van het Sehos is ook in Beesel bij St. Joris gemaakt. De ontwerper is Jan Lücker (19191972), een kunstenaar uit
Roermond. Dit keramische
beeld is ook enkele jaren in productie geweest; ze werden in
gipsen drukmallen gereproduceerd en dit exemplaar zal eind
jaren veertig zijn gemaakt.

salaris. Dit deel is dan ook fiscaal
aftrekbaar. Wij leggen daarbij als werkgever ook 3 procent
in.”
Karakteristiek is dat alle medewerkers nu deelnemen in het
pensioen en allemaal gekozen
hebben voor de maximale eigen
bijdrage.
,,Voor Jorrit en Marleen is
dit alleen maar extra leuk dat
hun aanbod zo wordt gewaardeerd”, vindt Arie Groothuis van
Ennia.
Het collectief pensioen van
Karakter bestaat uit een inkomen voor de medewerker na het
behalen van de pensioenleeftijd
en een uitkering voor nabestaanden als de werknemer voor zijn
pensioen overlijdt.

