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Te: amp: en siuitei~ ,~bdr af
- Van een OIIL~ veit ,_iers eenprijsuitreiking en een feeste- lemaal van hun beste kant laten

~- WnLEMSrAD - De acht beste spa- lijk samenzijn. zien. Jullie zijn allemaal de
I- lers in elke leefh;dscategorie William Mau-Asam, voorzit- besten van Curaçao, maar om

konden het deze maand tegen ter van de Nederlands Antilli- regionaal en internationaal van
- elkaar opnemen in het Masters aanse Tennis Federatie (NATF) betekenis te kunnen zijn, moe
i tennistoernooi, ook wel de Cura- sprak de kinderen bemoecligend ten we nog harder trainen. Daar
- çaose tenniskampioenschappen. toe, evenals bestuurslicl Raphael zi;n meer tennisciubs voor no-
- Zoals jaarlijks het geval wordt Moreno. dig op het eiland”, aldus Man-
- het jaar daarna afgesloten met ,,De kinderen hebben zich al- Asam.

Boek Carna~aI
I! op Curaçao

Van cen onzer versiaggeeMers sinds dit jaar gevestigd te Cura
Wxanssru - Ti~dens de einde- çao am de Kaya Jombi Mensing
jaarsreceptie van uitgeverij Ca- te Zeelandia. Canbpublishing
ribpublishing te Zeelanclia ver- by is uitgever, distributeur/we
raste uitgever Paul Roosenstein derverkoper en heeft verbindin

0 zijn gasten door hen het gloed- gen met leveranciers in Neder

nieuwe boek ‘Carnaval op Cura- land om haar clistributiefunctL.
çao’ am te bieden. op Curaçao te kunnen uitoefe

,,Deze pasten in de koffer. Dc nen, waaronder boeldnlcoper
rest zit in de container en zal Gb.nl, Uitgevenj XOL Uitgeverij
waarschijnlijk deze week nog SWP, Amsterdam.
naar de winkels gaan.” Carnaval Canbpublishmg produceert
op Curaçao is een bock over het en verkoopt onder eigen label
grootste Curaçaose volksfeest over de volgende thema’s: we- — —

van het jaar. In beeld gebracht tenschappei;ke publicaties (boe- De omsiag van het boek.
met foto’s van Bea Moedt en ken en tijdschriften), jubileum
‘aangekleed’ door Elodlie Heloi- boeken, vriendenboeken, histo- krijgbaar bij Mensmg’s Camina
se met verhalen en interviews rische werken, kinderboeken en da en Samsom. Het boek Carna
met onder andere Shon Benchi, ldndertijdschriften, non-fictie, val op Curaçao is er ook in een
Sonia Garmers en Huub Eon- toeristische producten: wegen- Engeistalige versie. Dc prijs zal
gers. kaarten, op toeristen gerichte rond de 25 gulden liggen.

Carnaval op Curacao is een boeken. Boeken van Caribpu
uitgave van Canbpublishing by, blishing zijn op Curacao ver- Owww.caribpublishing.com

~ Fotografe Bea Moedt woont crop de redactie, schrijft voor
~ sinds 1993 op Curaçao. Ze online magazine Cpostnl en

was meteen onder de indruk houdt op elodieheloise.web
• van aJies wat het eiland te het leven op Curaçao Elodie log.nl haar eigen penkelen

bieden heeft Heloise woont en werkt op bij. Sinds begin aoxo werkt
Door talloze mooie en Curaçao. zij am een roman met schrijf

~ ldeurrijke foto’s weet ze de Ze maakte portretten van coach Annette de Vries die
• mooiste plekken vast te leg- ‘gewone’ Curaçaoënaars voor haar is toegewezen door het

gen en een beeld te geven van het Antilliaans Dagblad, werkt Nederlandse Letterenfonds.
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