
• Refrigeration services
• Washing machines repair
• Repairing stoves
• Maintenance and Cleaning

• Re-install
• Calculation
• Installation and Check-up
• Charging of freon

tavarezr1@hotmail.com Tel: 7863801 / 7013801
Tavarez Refri Parts BV - Kaya Zaire 25 Tera Cora

SERVICES OFFERED
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our new brochure is out!also AVAILABLE ONLINE

Build your 

dream 
kitchen! 

4-Sale online: www.fxdc-communications.com/4sale

4-Sale wordt gedrukt en uitgegeven door FXDC Communications
Plasa Reina Wilhelmina 11 | Tel: 717-7911 | Fax: 717-7919 | www.fxdc-communications.com

Advertenties voor augustus 2021 uiterlijk 21 juli aanleveren: 4sale@fxdc-communications.com

Juli 2021 | Jaargang 21 | Nr. 07

Hét magazine dat kopers en verkopers samenbrengt!Hét magazine dat kopers en verkopers samenbrengt!

Product in the spotlight



Ook maken wij:
Meubels voor huis, 
tuin, kantoor en keuken.

We bouwen graag voor u!
Experts op het gebied van maat- en vakwerk.

Carpentry and Construction
estebanmendezmomo@gmail.com
(+5999) 677 1564 
(+599)   701 6501



(Woon)ruimte te huur  
Cosy studio or two bedroom 
apartement situated at 
Kaya Plata 27A te Nawatie 
Zuid. If you are interested 
Please whatsapp 787 
2542 or Call 770 6829 07
Appt te huur in Nawatie 
Zuid 2 slaapkamers open 
keuken en boven open 
terras $700- per mnd. en 1 
mnd. borg Ongemeubileerd   
tel  7863866  07
Woonhuis in Sabana Kaya 
Madrid #8 (Achter de huis 
Patriotiko) met badkamer, 
slaapkamer, keuken, eethoek, 
porch, geheel gemeubileerd. 
Cell: +(5999) 510-4811 06
Casa en Sabana Kaya Madrid 
#8 (Patras di kas Patriotiko) 
kon sala, baño, habitación, 
cocina, comedor, porche. 
Totalmente amueblado. 
Cell: +(5999) 510-4811 06
House in Sabana Kaya 
Madrid #8 (Behind house 
Patriotiko) with bathroom, 
sleeproom, kitchen, dinner 
room, porch, full furniture. 
Cell: +(5999) 510-4811  06
  

(Woon)ruimte te koop  

Vaar & Voertuig  
For sale: Nissan Xtrail 
2016, automaat, 7 seater, 
backup Camara en 
sensor. Tel : 7960029 06
For sale : Toyota Yaris 2016 
Automaat. Prijs 12500 usd 06
 Te koop aangeboden  
Een King Size Matras 
Orthopedisch 2e hands $ 
100.00 Tel: 7966067 06
Kringloop FUNDASHON 
TUR MAN HUNTU, 
Kaya Lib. Simon Bolivar 12 
(zijkant Bonaire Medical 
Clinic). Geopend: zaterdag 
9.00 – 16.00 uur. Kleding, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken, CD’s, DVD’s en 
leuke hebbedingetjes. De 
opbrengst is ter ondersteuning 
van minder bedeelden op 
Bonaire. 00 
 
 Les & Cursus  

Wilt u het theorieexamen 
halen voor uw rijbewijs en 
wilt u er zeker van zijn dat 
u slaagt? Oefen online alle 
vragen voor het theoriedeel 

van het verkeersexamen! Mail 
naar bontheorie@hotmail.
com voor toegang. 100% 
zekerheid dat u slaagt! 00
Mi ta korigi teksto na 
Hulandes I tambe tradusi di 
Papiamentu na Hulandes. 
Ademas mi ta duna les na 
Hulandes pa adulto. Pa mas 
informashon tuma kontakto 
na Cell: 701-1175/717-6027
 00
Heeft uw kind bijles nodig 
voor lezen of Nederlands? Ik 
geef bijlessen aan kinderen 
van de basisschool of 1e en 
2e klas middelbare school. 
Op maandag, dinsdag en 
donderdag. Op vrijdag 
houd ik mij voornamelijk 
bezig met het geven van 
handvaardigheidslessen. Bij 
interesse bel op: 7011175 of 
7176027.  00
Wilt U leren drummen? 
Drumles voor jong en oud, 
beginnerslessen Lessen per 
uur $15,00 (+599) 7886508
 00
You want to how to drum? 
Drum lessons for jong and 
old, starters lessons. Lessons 
per hour $15,00 (+599) 
7886508  00
Dans is voor iedereen en 
iedereen is welkom bij ons! 
Dance Sensation Dansschool 
heeft lessen voor kinderen, 
tieners en volwassenen op 
beginners t/m professioneel 
niveau. Wil je meer informatie 
over welke dansles het beste 
bij jou past en een gratis 
proefles volgen? Kom dan snel 
langs onze dansschool, Kaya 
Italia #9. Naast de danslessen 
hebben wij ook twee zalen 
te huur voor bijvoorbeeld 
vergaderingen , workshops, 
enz. Zalen zijn van maandag 
t/m vrijdag tussen 8:00 en 
14:00 beschikbaar. Interesse? 
Bel dan naar 7171529 of mail 
naar dsdsansschool@gmail.
com. 00
Baile ta pa tur hende i tur 
hende ta bonbiní serka nos! 
Skol di baile Dance Sensation 
tin lèsnan pa mucha, teenager 
i adulto riba nivel di nobato 
te profeshonal. Bo ke mas 
informashon tokante di kua 
lès di baile ta pas mihó serka 
bo i ke partisipá na un lès di 
prueba grátis? Pasa serka nos 
na Kaya Italia #9. Banda di lès 
di baile nos tin tambe dos sala 
ku por hür pa por ehèmpel 
reunionnan, workshop, 
etc. Salanan ta optenibel 

di djaluna te ku djabièrnè, 
entre 8 or di mainta i 2 or di 
mèrdia. Bo ta interesá? Yama 
nos na 717 1529 òf manda 
un meil na dsdsansschool@
gmail.com. 00
Vergroten van tekstbegrip 
bij verschillende vakken. 
Verbreden van woordenschat 
Nederlands en Engels. 
Examentraining Engels 
voor VMBO, HAVO en 
VWO. Ondersteuning bij 
de verplichte vaardigheden 
en grammatica van 
Nederlands en Engels. 
Huiswerkbegeleiding, hulp 
bij planning, aanbieden van 
leermethoden. Individueel 
of in kleine groepen (max 4 
leerlingen) laagdrempelig. 

Voor iedereen, ook voor 
degenen die het minder 
breed hebben.kosten worden 
bepaald naar aanleiding 
van een vrijblijvende 
intake. Bel of mail voor 
meer informatie:785-7598 
t a a lmen to r@gma i l . com 
Whatsapp: +31649690279
 00
Tennis Classes for Beginners, 
Intermediates and Advanced 
players, Adults & Children. 
KNLTB & ITF certified 
instructor, info 7955225 
(WhatsApp). 00
Lessons Papiamentu. For 
Dutch, English, Spanish, 
Chinese and French speaking 
people. My place, your place 
Cell:796-6067 00

Kantoorruimtes te huur aan de Plasa Reina Juliana 1
$ 850 p.m

De beschikbare ruimtes is 21m².
Voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd:

- Receptie en wachtruimte
- Kitchenette
- Toiletten
- Schoonmaak
- Incl Water/Electra/ internet/ mentainance

Voor meer info graag naar 717-5291 bellen



Nautico ApartmentWaterlands Village #1 US$ 250,000US$ 429,000

Waterlands 21 US$ 250,000 

US$ 879,000

US$ 275,00

US$ 749,000

US$ 185,000US$ 1,009,000US$ 395,000

US$ 450,000US$ 1,085,000 Blue Water Residences

Villa Maca

Villa Portugal

Waterlands Village 18Grand Residence 
in Santa Barbara

Villa Bista

Chachacha 5Custom Dream Villa

Villa Crown Court

US$ 399,000 

US$ 795,000US$ 950,000

US$ 375,000

Villa Saturnus Villa TerraceUS$ 225,000

Sigrid apartmentHato Lot US$ 545,000US$ 565,000

Extraordinary Opportunity US$ 2,200,000 Blue Water Residence

US$ 295,000

US$ 895,000

US$ 1,075,000US$ 299,000US$ 600,000

  US$ 255,000Price on request Villa Cubana

Villa TerraceSabadeco KavelVilla Shanna

Breda LotBeach Villa

Bon Bida

US$ 399,000 

US$ 349,000US$ 1,365,000

US$ 1,094,800

Villa Hoek van Holland Sonrisa HotelUS$ 2,400,000 



Op zoek naar een sterke 
tekst voor uw bedrijf? Voor 
een website, folder, of 
anderszins? Een professionele 
tekstschrijver vindt de 
woorden die u zoekt. Maak 
een vrijblijvende afspraak: 
Luise Maria van Lieshout 
7950345 00
SPAANS IS EEN 
WERELDTAAL Vakantie 
naar Zuid-Amerika maar 
u spreekt geen SPAANS? 
Neem dan nu les bij bevoegd 
leraar/beëdigd vertaler. 
Eénmaal per week les; luister 
naar Spaanstalige teksten en 
Spaanstalige muziek en dan 
thuis lezen, en schrijven. 
Converseer met de Latino’s 
van Bonaire! Luister naar en 
begrijp de mooie Spaanstalige 
muziek. Lesprijs voor 1 of 2 
personen is 30 dollar per uur. 
Bel 796-2819. Hasta la vista!
 00
HOLANDÉS o INGLÉS? 
¿Usted quiere comunicar 
mediante el holandés o 
ingés? Yo soy profesor de 
estos idiomas pero le explico 
todo en español!! También 
clases para los exámenes de 
holandés para adquirir el 
pasaporte holandés. Lo mejor 
es tomar 2 clases semanal 
y después practicar mucho 
y hacer los ejercicios en su 
casa. Yo cobro 30 dólares por 
hora para una o dos personas. 
Llámame 796-2819 00
Aprender on-line 400 
palabras Papiamentu con 
pronunciación.Para todos 
los latinos que quieren 
aprender Papiamento. www.
aprenderpapiamentu.nl 00
Gratis online honderden 
woordjes Papiamentu leren, 
inclusief uitspraak. Voor 
Nederlanders die willen 
‘inburgeren’ en Papiamentu 
willen leren. Bonairianen 
stellen het op prijs als u 
hun taal een beetje spreekt. 

www.leerpapiamentu.nl 00
Heeft uw kind leerproblemen? 
Ik ben een bevoegd 
leerkracht basisonderwijs en 
geef bijlessen aan huis op 
de woensdag en zaterdag. 
Professionele begeleiding 
op alle basisschoolvakken 
en huiswerkbegeleiding. 
Bij interesse graag bellen 
of mailen. Cell: 780-8038, 
E-mail: ycfabrie@gmail.com
 00
Vakantie naar Zuid-
Amerika maar u spreekt 
geen SPAANS? Neem dan 
nu les bij bevoegd leraar/
beëdigd vertaler. Eénmaal 
per week les; luisteren naar 
Spaanstalige teksten en 
Spaanstalige muziek en dan 
thuis oefeningen maken en 
schrijven. Converseer met de 
Latino’s van Bonaire! Luister 
naar en begrijp de mooie 
Spaanstalige muziek. Lesprijs 
voor 1 of 2 personen is 30 
dollar per uur. Bel 796-2819. 
Hasta la vista!! 00
Usted quiere comunicar 
mediante el HOLANDÉS o 
INGLÉS? Yo soy profesor de 
estos idiomas pero le explico 
todo en español!! También 
clases para los exámenes de 
holandés para adquirir el 
pasaporte holandés. Lo mejor 
es tomar 2 clases semanal 
y después practicar mucho 
y hacer los ejercicios en su 
casa. Yo cobro 30 dólares por 
hora para una o dos personas. 
Llámame 796-2819 00
Leer zwemmen op een leuke 
& speelse manier met het 
zwem ABC. Swim Academy 
Splash biedt zwemlessen aan 
vanaf 4 jaar. Kijk nu op www.
swimacademysplash.com! 00
Taallessen - language lessons 
- lecciones en idiomas. 
Papiamentu-Dutch-English-
Spanish. My home or 
yours. Beginnerscursus 
Spaans. Lessen zijn in Ned. 

Beginnerscursus Papiaments. 
Tel: 717-2698 Cell: 
785-9900 00
Heeft u kind extra bijles 
nodig? Naast mijn baan 
als leerkracht geeft ik extra 
bijlessen aan kinderen van de 
basisschool of 1e en 2e klas 
middelbare school. Ik heb 
plek op maandag, dinsdag 
en zaterdag. Bel bij interesse: 
786-3734 00
Voor al uw rijbewijzen ga je 
natuurlijk naar Autorijschool 
Safe Traffi  c. Wees Wijs: Haal 
je rijbewijs. Jan van Gorsel 
Cell: 700-6081 00
Biedt intensieve 
huiswerkbegeleiding in een 
mooi en rustige omgeving. Ik 
geef begeleiding op maat met 
veel persoonlijke aandacht 
en ondersteuning. Ik geef 
de leerling een steuntje in de 
rug. Ik bied een hoge mate 
van fl exibiliteit. En hou de 
groep zo klein mogelijk. Alles 
bespreekbaar tijden/dagen. 
Ik doe dit naast mijn vaste 
baan op de SGB (vmbo) 
ingeschreven bij de kvk. Meer 
informatie kunt u bellen op 
786-4650 00
Individuele, professionele 
instructie en 
huiswerkbegeleiding voor 
uw kind om zijn of haar 
Nederlands en/of Engels 
te verbeteren, en met 
huiswerk te helpen. Ik ben 
een bevoegd en ervaren 
Nederlandse / Engelse lerares. 
Individualized, professional 
instruction and homework 
guidance to improve his or her 
Dutch and/or English, and to 
assist with homework. I’m a 
certifi ed and experienced 
Dutch/English teacher. Cell: 
780-4820 00
Zwemles voor kinderen 
en volwassenen door 
gediplomeerd ervaren 
zwemleraar. A, B, C & 
Zwemvaardigheid diploma. 
Neem contact op met 
Th omas Cell: 788-5090 
E-mail: zweminstituutcn@
gmail.com 00

Personeel
NiKi`B Barbershop Ta 
buska pelukero unisex ku 2 
aña minimo di experensia 
ku nivel LBO. Mester 
por papia papiamento i 
spaño.Pa mas informashon 
tuma kontakto ku nos pa 

un sita na 7007236. 07
Frans sprekende Tour Guide 
gezocht: Je begeleidt toeristen 
tijdens hun tour. Je geeft 
ook praktische informatie 
over het eiland (bijv, huren 
van een auto, inschrijven 
voor een excursie, ..) Je geeft 
aardrijkskundige, historische, 
culturele en socio-
economische informatie over 
het bezochte gebied in de 
taal van de toerist. Je bezoekt 
samen met de toeristen 
die je begeleidt, musea, 
monumenten en historische 
plaatsen. Vereisten/
werkzaamheden: • Moet 
o.a. vloeiend frans kunnen 
spreken. • Admistratieve 
werkzaamheden. • 
Beschikbaar 40uur per 
week +599-7174123   06
We zijn op zoek naar een 
tuinman. 8 uur van maandag 
t/m zaterdag  adres: kaya 
Charles beukenboom1 
Tel:7801133/7954485 Email 
misebia@yahoo.com 00
Proper (working) woman, 
age 50 plus and working 
on Bonaire, is looking 
for a live in job as an 
administrative assistant 
or caretaker of a house. 
Knowledge of the languages 
Dutch (fl uent), Papiamentu 
(fl uent), Spanish (fl uent) 
English (good knowledge). 
I can also translate in 
the languages mentioned 
above. Cell: +(599) 
796-0697 00
Administratie kracht zoekt 
werk: 40 uren per week. 20 
uren per week. Het kan ook 
op tijdelijke basis. Cel: +(599) 
786-1892 00
Mi ta un dama ku ta 
kwida hende grandi y 
hende malu y mucha na 
bo kas. Mi a esperensia e 
trabouw aki hopi anja na 
Hulanda. No ta importa 
dia y ora. Si bo ta intresa 
tene contact kumi,Cell: 
+599-780-5551 of e-mail:
sunythuiszorg@live.nl 00

Baby / Kind / Oppas
Ouders. Heeft u 
ondersteuning nodig in de 
opvoeding van  uw kind? 
Lft. 3 t/m 10 jaar. Spreekuur: 
elke maandag van 9.30 u tot 
12.30 u. Laat mij u helpen. 
Kindercoach     Cell:  770 
1561  00



Tel: 796-8515
facebook:@BonaireMobileCarwash

CALL US NOW!
TEL: 796-8515

BONAIRE MOBILE CARWASH

P.C .C.
People’s Choice Consultancy
& Recruitment

Bent u op zoek naar een 
passende baan

of 
 een nieuwe werknemer?

Wij helpen u graag 
verder!

+599 717-3005 | info@pccbonaire.com
www.pccbonaire.com

Adverteer hier

Spoed? 24-uur printservice!

CONTACT INFO:

CONTACT@WINDTWEBDESIGN.COM

+599 770 12 90webdesign
Windt

Web development & design,
WordPress websites & maintenance

Adverteer hier

Adverteer hierAdverteer hier

Hier ook adverteren?
Advertentie in kleur:

1 jaar adverteren? $250
Bel ons: 717 79 11

$25
Wij ontwerpen...

(+599) 717 79 11

Flyers

P.C .C.
People’s Choice Consultancy
& Recruitment

Bent u op zoek naar een 
passende baan

of 
 een nieuwe werknemer?

Wij helpen u graag 
verder!

+599 717-3005 | info@pccbonaire.com
www.pccbonaire.com

Call: 717-5266 or E-mail:
bonaire@aircoolingservice.com

Hier ook adverteren?
Advertentie in zwart-wit:

1 jaar adverteren? $150
Bel ons: 717 79 11

$15



Per 1 aug is er kindplaats 
vrij bij Speelschool de 
Kaboutertjes voorbereiding 
voor de basisschool voor 2 en 
3 jarigen. Openingstijd 7:00 
- 12:30 uur Te Kaya Sabana 
4 Cell-777-8302 Mariselle 
Chirino 00
Krèsh un Generashon Nobo, 
ta habri di 7 am te ku 5 pm. 
Ku su salanan pa mucha 
beibi, peuter dreumes I 
muchanan despues di skol. 
Tambe tin transporte Skol/
krèsh. Lo tin Diferent 
aktividat pa muchanan di 
tra’I merdia. For di djaluna 
te ku djabièrnè. Si bo mester 
di Babysitter pa djasabra I 
djadumingu yama I traha bo 
sita. Mas informashon por 
yama na Tel:717-4502/785-
4877. Kaya Sinfonia # 1 00
Naschoolse en 
kinderdagverblijf Chichi, 
wij nemen baby’s aan 
vanaf 10 maanden. Vanaf 
7:30 t/m 17:00 uur voor 
$250.-p/m. Wij zijn 3 
leidsters met ervaring op 
de naschoolse opvang met 
huiswerkbegeleiding van 
13:00 t/m 17:00 uur 4x per 
week $105.- p/m 5x per 
week $125.- p/m avonturen, 
zaterdag zijn wij ook open 
volgens afspraak Tel: 717-
2930/786-6432 00
Th e fi rst preschool “Earth 

Angels” in Belnem opened. 
A playground/aftershool 
care for children from 2 to 
12 years old. On a playful 
way the children learned 
the Dutch language and 
arithmetic in game form. Th e 
children also receive exercise 
in yoga. Consciously pay 
attention to the breathing 
is especially important for 
the concentration in a child. 
Love and safety is the most 
important for me, for 30 
years in the pedagogical 
raising children. It is a small 
group so be quick. Please feel 
free to contact me and call to 
Astrid 00599-7803568. 00
Earth Angels is een 
kinderopvang, in huis. Met 
een ochtend groep van 7 
kinderen van 2 t/m 4 jaar. 
Ze leren in huiselijke sfeer 
om te gaan met elkaar. De 
kinderen leren op hun eigen 
tempo de Nederlandse 
taal. Wat op een speelse en 
liefde volle manier gebeurt. 
Gezamenlijk zitten we in de 
ochtend aan tafel. Zingen 
doen we in verschillende 
talen Papiamentu, Engels, 
Surinaams en Nederlands. 
Gezond eten is belangrijk 
en daar let ik zeker op.  In 
de ochtend eten we fruit 
tussen de middag brood en 
tussendoor volkoren crackers.

Mijn zelf gemaakte pindakaas 
en humus krijgen ze op brood. 
De buitenschoolse opvang 
is voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. De meeste kinderen 
komen stromen door van 
de ochtend groep naar de 
buitenschoolse opvang. De 
kinderen zijn op deze manier 
bekend met elkaar. Met veel 
aandacht en liefde opgericht 
ik heet Astrid Babb 00599-
7803568.  00
Kresh un generashon nobo 
ke partisipa ku tin luga habri 
pa beiibi I peuter tambe pa 
muchanan despues di skol 
mayor pasa inskibi boso yu 
serka nos. Kaya Sinfonia #1 
Tel: +(599) 717-4502 tambe 
por wak nos web fasebook 
kreshungenerashonnobo.com 
mayornan boso ke hasi fi esta 
di boso yu I ke pa Barney bin 
bishi ku baile kuenta I su otro 
amigunan di popchi man. 
Wel jama nos na +(599) 717-
4502 pa un sita 00
Naschoolse en 
kinderdagverblijf ChiChi kier 
a informa ku: durante Fakansi 
grande Luna di juli nos ta habri 
normal: 13:00 te ku 17:00 di 
djaluna pa djabierne $200.= 
(mitar dia) pa un luna (4 
siman) ku kuminda, bebida, 

tussendoortjes i aktivdat ku 
uitjesnan. 08:00 te ku 17:00 
di djaluna pa djabierne 
$250.- (henter dia) pa un 
luna (4 siman) ku kuminda, 
bebida, tussendoortjes i 
aktividat ku uitjesnan. Tel: 
717-2930 00
Op zoek naar een gezellige 
opvang voor je kind(eren)? 
Kinderopvang Dopey biedt 
vanuit jarenlange ervaring 
,professionele kinderopvang 
voor kinderen van van 0 - 10 
jaar. Voor meer informatie over 
openingstijden, werkwijze 
kunt u contact opnemen op 
telefoonnummer: 717-3343 
of 786-2202, email: info@
kinderopvangdopey.com of 
langs komen te Kaya Utrecht 
13 in de wijk Hato. 00
Zoekt u een lieve oppas 
aan huis? Ik ben leerkracht, 
pedagoog en de allerleukste 
oppas voor uw kind. 
Beschikbaar na 15.00 ‘s 
middags en het gehele 
weekend. Bel 786-3734 00
Op zoek naar oppas voor uw 
huis bv uw tijdens vakantie? 
Mijn moeder wil me graag 
opzoeken periode 5-19 
Maart en is op zoek naar 
verblijfplaats. Bel Lisa +(599) 
795-4134 00



Inspiratie nodig?
Neem eens een kijkje in onze catalogus 

boordevol relatiegeschenken en 

promotieartikelen! 

Een gratis exemplaar ligt voor u klaar bij 

ons op kantoor. Kom dus gauw langs op 

Plasa Reina Wilhelminaplein 11.

Plasa Reina Wilhelmina 11
Kralendijk, Bonaire

(+599) 717 79 11
sales@fxdc-communications.com











Kruiswoord puzzel 
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SUDOKU is een puzzel bestaande uit negen bij 
negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen 
blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes 
moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld 
worden op zo’n manier dat in elke horizontale 
lijn én in elke verticale kolom en in elk van de 
negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de 
cijfers al ingevuld.

Veel denk plezier!

Horizontaal

1. plezier
5. puntig
8. proef
12. cosmetische  
     vloeistof
13. roofdier
14. voorteken
15. Am. president
18. tweegevecht
19. schrijfgerei
20. jong dier
22. verdwenen
23. gebak
24. spadesteek
26. visgerecht
28. studentenkamer
30. fretkat
33. kleur
35. lichtbron
36. keukenapparaat
37. bloem
38. gat in een muur
39. ooit
41. loopvogel
43. langspeelplaat
45. dun
47. anders genaamd
49. vervuilde mist
51. deel v.e. kachel
53. bejaard

55. plaats in Frankrijk
57. paardje
59. pausennaam
61. deel v.e. lichaam
62. in het jaar
63. stierenvechter
64. muzikale hulde
65. geslepen
66. naderhand
67. koppel

Verticaal

1. tv-kabouter
2. ..... Lukaku
3. voedsel
4. metaal
5. vis
6. land in Azië
7. trofee van indianen
8. filmbeer
9. tijdperk
10. telkens
11. huidsmeer
16. waterloop
17. deel v.e. zeilschip
20. spoorstaaf
21. wereldvoetbalbond
23. Aziaat
25. loterijspel
26. zonnegordijn
27. deel v.e.   
     bruidsjapon
29. wafeltje

31. beddengoed
32. uitbouw aan een                                                                                
      kerk
34. indien
35. jeansmerk
40. Disneyfiguur
42. sappig
44. Belgische prinses
45. sneeuwhut
46. niet vroeg
48. dagorde
50. mondeling

52. deel v.e. viool
53. automerk
54. slachtoffer
56. peulvrucht
57. intelligent
58. destijds
60. vruchtennat
62. remsysteem



 (Huis)dieren  

Doe uw huisdier en ook uzelf 
een plezier. Laat uw dier gratis 
steriliseren. Bel voor afspraak. 
Cell: 788-2949 00
Heeft u een hond? Zorg dan 
voor elke dag vers drinkwater. 
Voldoende schaduw en goed 
voedsel. Ook dieren hebben 
rechten. Stichting Dierenhulp  
www.dierenhulp.nl 00
 

Huisoppas  
- 

Diversen  
Transport van zand, 
steenslag, split en grond. 
Transporte di santu, grijs i 
steenslag. Tel : 7960029  `06
Save Plantation Bolivia. 
Protect and preserve 
the vulnerable nature. 
S a v e p l a n t a t i o n b o l i v i a .
com   04
Heeft u plannen om goederen 
van nederland naar Bonaire te 
versturen, neem dan contact 
op met container@rijsenhout.
nl  Aanlevering Rijsenhout 
n e d e r l a n d , o p h a l e n 
Kaya Industria Bonaire.
Zeer scherpe prijzen. 00

Nos ta buska un kas tipiko 
bonairiano den medio estado 
pa kumpra riba un tereno 
di +/- 1000 m2. Wij zoeken 
een typisch bonairiaans huis 
te koop, mag wat vervallen 
zijn, op een terrein van +/- 
1000 m2. Kontakt: 7959890 
(tambe whatsapp)   
00
Heeft u plannen om goederen 
van nederland naar Bonaire te 
versturen,neem dan contact 
op met container@rijsenhout.
nl  Aanlevering Rijsenhout 
nederland,ophalen Kaya 
Industria Bonaire.Zeer 
scherpe prijzen.   00
Spa Moments Bonaire Special, 
book a 30min massage and 
receive 10minutes extra 
massage for just $30. Call/
App +5997824444 00
Heeft u plannen om goederen 
van Nederland naar Bonaire 
te versturen, neem dan 
contact op met container@
rijsenhout.nl.Maandelijkse 
c o n t a i n e r v e r s c h e p i n g .
Aanlevering Rijsenhout 
nederland,ophalen Kaya 
Industria Bonaire.Zeer 
scherpe prijzen. 00
Ik schrijf graag voor u. 
Corrigeren en redigeren van 
uw scriptie/ werkstuk/ rapport 

of verslag, een pakkende tekst 
voor advertentie, kaart, etc., 
een persoonlijke brief of 
gedicht, en andere teksten. 
HM.Evers-Dokter Bonaire 
Exclusief 16, 717-5773 Of 
700-1813 00
Need help with your 
PC/Laptop? If you have 
problems with your software 
or operating system don’t 
hesitate to contact us. We 
also offer help in configuring 
Excel sheets, preparing your 
Powerpoint presentations and 
Word documents. Contact 
via e-mail bontorilo.bv@
gmail.com,  Facebook ‘Bon 
Torilo’ or WhatsApp/phone 
+599 700-3460. 00
Flaxseed Gel for natural curly 
hair Cell: 796-5773 00
Een kaars met daarop 
het geboortekaartje van 
je kleinkind, je mooiste 
vakant ie-her inner ingen, 
‘Onze vader’ (om bij te 
bidden), felicitaties voor het 
behalen van een diploma. 
Er is altijd wel een reden 
om een kaarsje aan te steken 
en kaarsenatelier Kandelita 
maakt ze graag voor u, zo 
persoonlijk mogelijk! 717-
5773 of. 700-1813.  00
Mas Bonaire, hair styling 
hair extension Beauty Supply. 
Venta de production para 
salon, extensions de pelo 
100% humana (pedicure, 
manicure, gellac nail, 
washing hair, etc… For more 
information call 599-700-
3189 Lady Glady  00
We rent it. Come and see. 
Material: popcorn machine 
Candy sugar machine 
Hotdog machine Nonstick 
Electric Griddle. Non-stick 
Bake ware (Cake pan), Star, 
Dinosaur, Snowman, Baby, 
Beer, We also can pomp 
balloon with air for you. For 

more information  Call 599-
7854877. 00
Gel 100% natural pa kabei 
natural. pa mas info: cayla-
cs@hotmail.com 00
Bonaire Legal Consultancy 
& Services B.V. Bo oficina pa 
servisionan. legal. Consulta 
GRATIS riba djamars di 
14:00 pa 17:00 or. Porfabor 
yama (+599) 785 7732 of 
email info@bonairelegal.com. 
Adres: Kaya Irlanda 6-D, 
Bonaire C.N. 00
Ont-moeten op Bonaire 
(facebook) Deze groep heeft 
de intentie om mensen op 
Bonaire te ont-moeten. Woon 
je op Bonaire of verblijf je er 
tijdelijk, kom dan gezellig 
kennismaken met anderen. 
We komen elke zondagavond 
rond 18.00 uur samen bij 
het gebouw Plasa Machi 
Mimi in Playa, heel centraal 
en makkelijk te vinden aan 
de boulevard. Neem je eigen 
hapje en drankje mee (alles 
wel opgeruimd achterlaten 
natuurlijk) en kom genieten 
van de zonsondergang! Graag 
zien we mensen van ALLE 
leeftijden. 00
 Heb je bijvoorbeeld een 
artikel, een brochuretekst of 
een scriptie geschreven in 
het Nederlands en wil je deze 
laten nalezen en corrigeren? 
Of heb je een tekst in het 
Papiamentu die je wil vertalen 
naar het Nederlands, neem 
dan contact op. Bel met het 
nummer 7176027, na 4uur ’s 
middags. 00

���������������





Op zoek naar een gezellige 
Naschoolse opvang voor je 
kind(eren) Stichting Creaclub 
Bonaire biedt naschoolse 
opvang voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Wij bieden 
een frisse,veilige, huiselijke 
omgeving en een open sfeer 
met vrijheid,activiteiten 
waarin kinderen in kleine 
groepjes zich snel thuis zullen 
voelen.Voor meer informatie: 
stichtingcreaclubbonaire@
hotmail.com +5997862202
 00
Service Flamingo: 
professional pickup service for 
packages, boxes, documents 
etc. and delivery where you 
are! Call us when you don’t 
have time during the day 
to pickup your packages, 
documents, etc. Only this 
month: 25% discount on 
your first service request. call/
whatapp:+599-7824444 00
Activity Factory: New: 
offering a variety of 
challenging, competitive mini 
games between 2 or more 
teams… light fun activities 
& games for team building 
purposes or just for fun.. 
winning team gets a prize!... 
so get your team together and 
try it out.. let’s go!.. limited 
time offer: 25% discount 
on first team fun games 
arrangement.. call/whatsapp: 
+5997824444  00
Lekker lui lezen in de 
zomervakantie? Lees ‘De 
knoek heeft duizend ogen’ en 
‘Flamingo’s op brood’. Deze 
verhalenbundels over Bonaire 
van Jannet Butter zijn nu 
ook verkrijgbaar bij MG aan 
de Kaya Grandi en op de 
boulevard. 00
Heeft u nog goede of leuke 
spullen die u niet meer 
gebruikt? The ANIMAL 
SHELTER Bonaire is er blij 
mee. In hun winkel aan de 
Kaya Lib. Simon Bolivar (to 
Brandaris Cafe) verkopen 
ze 2e hands spullen. De 
opbrengst van deze verkoop 
gaat rechtstreeks naar het 
Dierenasiel. 00
Dus als u op gaat ruimen, 
of gaat verhuizen, denk aan 
het Dierenasiel! U kunt daar 
iedere zaterdag terecht om 
uw oude huishoudelijke 
apparaten, sportartikelen, 
meubels, boeken, spelletjes, 
kleding etc. in te leveren maar 
natuurlijk ook om te kopen. 
 00
Design:Looking for a perfect 

home to fulfill your dreams 
and budget? Or want to 
invest but don’t know how 
to make the most out of it 
in real estate? Let us help 
you achieve your goal, we 
have affordable prices!We 
guide you through the whole 
process: design, paperwork, 
estimates, construction and 
management! Call us or mail 
for an appointment! 599-
787-3977 bonairerentals@
gmail.com 00
eBooks (Digitale boeken, 
strip- en maandbladen) voor 
uw eReader, iPad, Tablet of 
PC voor nadere informatie, 
graag uw reactie naar: 
leobvh@gmail.com 00
Sunythuiszorg BV. 24/7 
Thuiszorg Service. Onze 
werkzaamheden zijn de 
volgende; Lichamelijke 
verzorging, Huishoudelijke 
taken, Buitenshuis Afspraken. 
Bel 599-7805551 00
Ofremos todo sobre costena 
y reparación de ropas y 
zapatos. Todo sobre tapiceria 
y cortinas, zapatos, maletas. 
Cell: +(599) 700-3832 /  
796-0937 00
Custom made 3D objects to 
print, sizes till 20x20x20 cm.Al 
sort of plastic. ABS-PETG-
NYLON-PLA. We also 
build or supply 3d printers. 
Make an appointment to see 
if we can be of any service 
or 3dprint objects you or 
we made. Examples of 3d 
prints, gears, molds, toys , 
can be found on facebook: 
Bonaire 3dprint service. 
Cell:(599)787-0336 or email: 
bona i re3dpr int se r v ice@
gmail.com. 00
Kringloop FUNDASHON 
TUR MAN HUNTU, 
Kaya Lib. Simon Bolivar 12 
(zijkant Bonaire Medical 
Clinic). Geopend: zaterdag 
9.00 – 16.00 uur. U kunt uw 
goede overbodige spullen bij 
ons inleveren. Wij verkopen 
ze voor een klein prijsje. De 
opbrengst is ter ondersteuning 
van minder bedeelden op 
Bonaire. 00
Experience a weekend or 
a week stay in Vacation 
house . Kas Rincon, in the 
lovely nature and cultural 
village of Rincon, the heart 
of Bonaire. For more info 
and reservations, please call 
+(599) 796-7870 or email at 
rinconcity@gmail.com 00
Si bo ta bai Medellin 
ku vakantie, mi tin un 

apartamentu bon situa, 
full muebla, maximo pa 3 
persona $35.= pa anochi Cell:  
786-0863 00
See, Feel & Taste the 
culture of Bonaire at 
Cultural Park Mangazina 
di Rei. Open Monday - 
Saturday from 10:00 am 
till 4:30 pm more info Cell: 
786-2101 00
Bo ta bai korsou I tin mester 
di transport/chauffeur 
konfiabel pa por kore hasi bo 
deligensha di dokter, afsprak, 
reunion ets..nan kubo na 
korsou? Mi tin preis pa ora 
faborabel of pa dia. Bel pa 
mas informashon I pa reserva 
fecha I ora. Yama na tel pa 
mas informashon: + (599)  
786-6001  00
Scooters te huur voor 
lange termijn minimaal 
3 maanden voor $250.= 
per maand. Cell: +(599)  
701-1441 00
Si nececita alguien pa limpiar 
su casa jardin llama a Rene  
795-3016 / 513-5738  00
DS Financial & Accounting 
Services B.V. voor al 
uw financiële adviezen, 
administratie, salarissen, 
diverse belastingaangiften 
en het opstellen van 

jaarrekeningen. Cell: +(599) 
770-1644 00
DHS B.V. Voor uw financiële 
adviezen, administratie, 
salarissen en diverse 
belastingaangiften. Cell:  
770-1644 00
Gaat u op vakantie naar 
Medellin? Ik heb een app. 
op een goede locatie, volledig 
gemeub., voor max. 3 pers. 
$35.= per nacht. Cell: 
786-0863 00
Te huur: fiets voor 
$3.= per dag. Cell:  
+(599) 770-1644 00
Blue Train Excursies of 
Water World Party. Voor 
verjaardagen en feestjes. Bel 
voor meer info Cell: 701-
7001 / 782-8868  00
Op zoek naar een goede en 
betaalbare fiets? In en Verkoop 
van nieuwe en gebruikte 
fietsen tegen scherpe 
prijzen. Meer weten? Cell:  
700-3942 00
Are you going on vacation 
to Medellin? I have an apt. 
on a good location, fully 
furnished, for max. 3 persons. 
$35.= per night. Cell:  
786-0863 00

Cannabis Vereniging
Bonaire

In de zomer van 2020 richten 
Ralph Nolen eigenaar van “Our 
Coffeeshop”, Desiree Croes 
eigenares van “Lion’s Den 
Bonaire’ en Gregorio Pourier, 
Bonaireanse boer, allemaal 
beschouwen zich als wiet 
entrepreneurs, een social club of 
te wel Cannabis Vereniging 
Bonaire (in oprichting).www.cannabisbonaire.org

De club is in eerste instantie ontstaan als antwoord op 
de juridische onzekerheid en andere problemen waarmee 
cannabisgebruikers op Bonaire en andere BES eilanden 
te maken hebben want in Nederland is er gedoogbeleid. 
De vereniging heeft de volgende algemene doelen:
· voorlichting geven over het veilig gebruik van cannabis;
· informatie verschaffen over de medicinale werking van 
cannabis;
· hennepproducten in een beter daglicht plaatsen;
· dialoog aangaan met autoriteiten;
· initiatieven nemen in het kader van gedoogbeleid en 
legalisering.
De vereniging wilt diverse activiteiten organiseren, zoals 
workshops, lezingen, evenementen en open 
ontmoetingsdagen. Het is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek waar leden van de club kunnen samen 
komen. Het einddoel van de club is:
1. Streven naar Cannabis gedoogbeleid op Bonaire en 
legalisering samen met andere gemeenten in Nederland 
in 2022. 
2. Strevend naar vergunning voor het  produceren van 
cannabisproducten voor haar leden
3. Ondersteuning van entrepreneurs die cannabis in hun 
business model incorporeren.

Wil je ook lid worden van de club en op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen? (Zie voorwaarden) Bezoek website van 
Cannabis Vereniging Bonaire of onze Facebook Pagina.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt 25 dollar per kwartaal of 
$100  per jaar voor operationele kosten .



Met het drukwerk van FXDC Communications zorgt u ervoor dat uw klanten goed en duidelijk 
geïnformeerd worden over de maatregelen tegen het Corona virus. U beperkt hiermee het risico op 
besmetting voor u, uw werknemers en uw klanten. 
Bestel uw Corona communicatie, voorzien van uw eigen logo, snel en gemakkelijk per mail: 
sales@fxdc-communications.com of bel ons op: 717 7911 

Vloertape
Lengte: 1,3 m

Al te bestellen vanaf 4 stuks

Posters
In diverse maten

Ook als window-sticker te bestellen

Vloerstickers
Doorsnede 30, 40 of 50 cmRoll up banner

80 x 200 cm
Met luxe casette

Informeer met
Coronacommunicatie

Plasa Reina Wilhelmina 11
Kralendijk, Bonaire
(+599) 717 79 11
sales@fxdc-communications.com

Next day
delivery
mogelijk!



4 SALE REGELS

• Advertenties welke door 4-Sale worden geaccepteerd worden automa-
tisch voor tweemaal geplaatst. Wanneer u langer wilt adverteren, dient u 
na de tweede keer de advertentie opnieuw in te sturen.

•  4-Sale is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van welke afgedrukte 
advertentie dan ook.

• 4-Sale behoudt zich het recht voor, om wanneer noodzakelijk, gratis ad-
vertentie te weigeren of niet te plaatsen zonder dat 4-Sale daarover een 
verklaring schuldig is.

• 4-Sale is niet aansprakelijk voor de inhoud van welke advertentie dan 
ook.

• 4-Sale is niet aansprakelijk voor te laat geplaatste advertenties of voor 
advertenties met onjuiste informatie.

• Een gratis advertentie in 4-Sale mag geen commerciële inhoud bevatten 
en niet langer zijn dan 30 woorden.

• U mag maximaal 5 gratis advertenties opgeven per uitgave van 4-Sale.
• Alle advertenties die buiten deze regels vallen, worden aangemerkt als 

commerciële advertenties. In dat geval kunt u op ons kantoor langskomen 
voor het bespreken van de inhoud van de advertentie en voor de aan-
betaling daarvan.

Graag uw advertentie vóór de 15de van de maand aanleveren. 
Particulieren kunnen gratis hun advertentie plaatsen in 4-Sale door 
deze te sturen naar: 4Sale@fxdc-communications.com óf door deze 
bon in te vullen en af te geven bij FXDC Communications, Plasa Reina 
Wilhelmina 11, Kralendijk.
Naam: 
Straat + nr.:
Telefoon:                                      
Inhoud van de advertentie:

Te plaatsen onder het kopje:

GRATIS ADVERTEREN

LEVER UW GRATIS ADVERTENTIE AAN VIA:
4Sale@fxdc-communications.com

Plaatsing van particuliere advertenties geschiedt onder voorbehoud. 
Tarieven voor bedrijven op aanvraag. Aanvragen zonder naam en 
telefoonnummer worden niet in behandeling genomen.

Life coaching voor jong en 
oud, alle type problemen 
zoals: geldproblemen, 
emotionele problemen, 
motivatie coaching, 
personal trainee. Als u 
een bepaalde doel heb 
kunnen ik u ook mee 
helpen die te bereiken. 
Gewerkt in Curacao met 
Havo leerlingen zoals Kap 
en Radulphus College 
Curaçao. In Nederland met 
veel verschillende mensen 
en kinderen. Van uw 
coach kunt u verwachten: 
deskundige begeleiding 
en ondersteuning bij uw 
ontwikkeling, ten allen 
tijde een vertrouwelijke 
behandeling gegarandeerd. 
Uw coach verwacht 
van u: dat u actief en 

open meewerkt in het 
coaching-proces. Voor 
een afspraak bel: +(5999) 
672-8973 00
You are travelling to 
Curacao for business, 
meeting or reunion, 
doctors appointment or 
yust shopping? We have 
reliable transportation and 
on time. We go by the hour 
or daily basis. Call +(599) 
786-6001 00
Every Saturday 9:00-
14:00 Market Bazaar @ 
the Playground behind 
the Hospital. $1.= 
shop! All items starts at 
$1.=. Table rentals free; 
only on 1st Saturday 
$10.= More info: Tel: 
717-4992 00
Ofrese tur areglo di 

kosemento i tambe bunita 
bisti kose na smak. Nos ta 
kose kortina. Furo kusinchi 
di stul. Drecha paña ku 
ta kibra i hopi mas Cell: 
700-3832 00
Aanleg v. dripsysteem + 
pompcomputer of diabase 
+ steenslag in de tuin. 
Verkoop van div. soorten 
planten. Spuiten tegen 
ziektes + plagen, vitamines 
voor de planten en tegen 
de groei van gras. Mooie 
off ertes voor onderhoud 
van uw tuin! Alonzo 
Garden: Kaya Charles 
Beukenboom #1, richting 
Kaminda Lagoen. Cell: 
+(599) 780-1133 / 
795-4485 00
Ekhibishon i benta di obra 
di man traha na man for 
di 10 or te 4 or Prome 

djadomingo di lunapa 
bishita e museo Por yama 
795-6420 pa reservashon 
Musea Chich’i Tan Kaya 
Milon 4 Rincon 00
Pijnloos, veilig en snel je 
haren defi nitief verwijderen 
met de IPL/ laser methode: 
echt voor iedereen! Bel 
voor afspraak / intake-
gesprek. / Painless, safe 
and quick removal of hair 
by the IPL/ laser method: 
for everybody! Cell: for 
intake or appointm.: 
788-8170 / 787-0077 00
Leer zwemmen op een 
leuke & speelse manier 
met het zwem ABC. 
Swim Academy Splash 
biedt zwemlessen aan 
vanaf 4 jaar. Kijk nu op 
www.swimacademysplash.
com!! 00
See, Feel & Taste the 
culture of Bonaire at 
Cultural Park Mangazina 
di Rei. Open Monday - 
Saturday from 10:00 am 
till 4:30 pm more info Cell:
786-2101 00
Rooi Lamoenchi kunuku-
park, discover the history 
of this old plantation in 
a guided walking tour 
in a beautiful nature 
preserve. Daily, by 
appointment, please 
Cell: 717-8489 / (700) 
540-9800 00



Betrouwbaar, rechtvaardig en toegankelijk: dat verzekeren wij u!

INSCHRIJVINGSBEWIJS ZORGVERZEKERING
PROOF OF REGISTRATION HEALTH INSURANCE
PRUEBA DI INSKRIPSHON DI SEGURO MEDIKO

REISVERZEKERING

TRAVEL INSURANCE

SEGURO DI BIAHE

Sluit daarom altijd een goede reisverzekering af!
 Wilt u meer weten? Neem contact op met uw ZJCN-kantoor!

Email 
info@zorgverzekeringskantoor.nl  

Website 
www.ZVKcn.nl

Goede reis!Goede reis!

...Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland buitenland zijn? 
Ook daar dekt uw ZJCN-verzekering uitsluitend spoedeisende 

medische zorg. 

Wist Wist 
u dat...u dat...

Bezoek aan de spoedeisende hulp, 
of zorg die niet kan wachten tot u terug bent.

NR. 107

Bij een acute behandeling, of een ziekenhuisopname...

INSCHRIJVINGSBEWIJS ZORGVERZEKERING
PROOF OF REGISTRATION HEALTH INSURANCE
PRUEBA DI INSKRIPSHON DI SEGURO MEDIKO

Haal ook een inschrijvingsbewijs zorgverzekering bij ZJCN! 
Dat is nodig bij spoedzorg. U of uw behandelaar moet dan direct 

contact opnemen met ZJCN.

INSCHRIJVINGSBEWIJS ZORGVERZEKERING
PROOF OF REGISTRATION HEALTH INSURANCE
PRUEBA DI INSKRIPSHON DI SEGURO MEDIKO

Wist u dat...Wist u dat...

...uw ZJCN-verzekering in het buitenland niet geldt voor bezoek
 aan (huis)-arts of apotheek voor niet spoedeisende klachten, 

terugreis bij ziekte, repatriëring bij overlijden?  

REISVERZEKERING
TRAVEL INSURANCE

SEGURO DI BIAHE

Sluit een reisverzekering af voor medische kosten die uw 
Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN)-verzekering niet dekt. In het 

buitenland vergoedt het ZJCN alleen spoedeisende medische zorg.
Reist u naar het buitenland?



Wij zijn van 8 t/m 18 augustus hard aan de slag om jouw favoriete supermarkt te 

vernieuwen. Op donderdag 19 augustus om 08:00 uur gaat onze fantastische 
nieuwe winkel open! We bieden een ruimer assortiment met nieuwe producten 

vanuit Nederland en Amerika, 46 meter aan non-food artikelen en de grootste 

diepvriesafdeling van Bonaire!

Op donderdag 19 augustus om 08:00 uur gaat onze fantastische vernieuwen. Op donderdag 19 augustus om 08:00 uur gaat onze fantastische 
nieuwe winkel open! 

Wij zijn van 8 t/m 18 augustus hard aan de slag om jouw favoriete supermarkt te 

vernieuwen. Op donderdag 19 augustus om 08:00 uur gaat onze fantastische 

Warehouse
vernieuwt!

diepvriesafdeling van Bonaire!diepvriesafdeling van Bonaire!diepvriesafdeling van Bonaire!

Doe je van 8 t/m 18 augustus boodschappen bij Van 

den Tweel dan ontvang je, bij besteding vanaf $ 50, een 

kortingsbon voor 10% korting op je boodschappen 
bij Warehouse! De kortingsbon is geldig van 19 t/m 

29 augustus bij besteding vanaf $ 50.

Wij zijn
tijdelijk

gesloten
van 8 t/m 18

augustus


