Liberalen winnen, Conservatieven verliezen

Sophie Paget (LU) benoemd tot Staatsminister

Port Meryton – De uitslag van de parlementsverkiezingen
die op 1 april plaatsvonden, is volledig bekend. Dat
betekent dat de zetels van het House of Representatives na
een periode van vijf jaar terug van eigenaar zullen
veranderen.
Voor het eerst sinds jaren heeft de Liberal Union met 30%
van de stemmen een grotere winst behaald dan haar
conservatieve partner, die slechts 23% van de kiezers voor
zich wist te winnen en daarmee bijna tien procent zakt.
“Een opdoffer van formaat, maar we nemen het toch
positief op,” aldus partijvoorzitter North. Dit betekent dat
de liberalen de grootste partij in de nieuw te vormen
meerderheid zullen zijn. Ook de relatief jonge partij Social
Democratic List steeg stevig, en is met 15% nu 3% groter
dan de klassieke Labour Party. Verwacht wordt dat de
sociaaldemocraten zich nu als een volwaardige
coalitiepartner kunnen presenteren. “We hebben er het
volste vertrouwen in, en kijken uit naar de nieuwe
mogelijkheden die de toekomst ons kan bieden,”
verklaarde voorzitter Parker eerder in een interview. De
kleinere minderheidspartijen blijven schommelen rond de
verkiezingsuitslag van 2010, al valt er wel een daling van
3% op te merken bij de National Green Party. Volgens
voorzitter Doische ligt het aan: “Het feit dat we er niet in
geslaagd zijn een aantal van onze beloften te vervullen.”
De te vormen meerderheid moet volgens de algemene
bepalingen minstens 51% van de totale stemmen bevatten.

Op 28 april waren de vormingsgesprekken rond;
bestaande uit de Liberal Union, de National Conservative
Party en –wat verrassend- de Social Democratic List, zullen
deze partijen met in het totaal 68% van de stemmen het
beleid van de komende vijf jaren voeren. De nieuwe
regering, die bestaat uit 9 mannen en 7 vrouwen, telt
vooral nieuwe gezichten: slechts de minister van
Financiële Zaken en de Staatssecretaris voor Noordzee &
Milieu hebben hun post behouden. Een overzicht van de
Ministers en Staatssecretarissen uit de Regering Paget I:
Staatsminister
Vice-Staatsminister
Buitenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Economie & Ontwikkeling
Arbeid & Tewerkstelling
Financiële Zaken
Justitie
Volksgezondheid
Onderwijs & Cultuur
Defensie
Verkeer & Infrastructuur
Migratie & Asiel
Sociaal Vangnet
Informatie & Communicatie
Noordzee & Milieu

Sophie Paget (LU)
James Fergus-Johnston (NCP)
James Bowyer (LU)
Samuel Houston (NCP)
John Mooresby (LU)
Martin Porter (SDL)
James Nettles (LU)
Lucy Berridge (NCP)
Charlotte Sanders (SDL)
Sarah Carteret (SDL)
Daniel Verron (NCP)
Richard Mahieu (NCP)
Isolde Welsh (LU)
Emma Anderson (LU)
Saïd Akhloufi (SDL)
Kate Hague (NGP)

Aylesbury – Op 30 april van
dit jaar heeft Mevr. Sophie
Paget tezamen met de
nieuwe regering voor de
Markies de eed afgelegd als
de 39ste Staatsminister van
het Markiezaat der Kanaaleilanden. Daarmee is ze ook
de
vierde
vrouwelijke
regeringsleidster van ons
land. Na de ceremonie in de
hoofdstad werd Mevr. Paget
in
haar
woonplaats
Aylesbury warm ontvangen
door de bevolking aldaar.

Royal Music Academy geeft Telemannconcert
Wellingdon – Na maanden van oefening was het eindelijk
zover: in de Royal Music Hall te Wellingdon ging het
langverwachte concert van het Royal Music Academy
Orchestra met werken van de Duitse componist Georg
Philipp Telemann eind april in première. Het orkest onder
leiding van vaste dirigent Johann Von Marbeck gaf een
tweeënhalfuur lange selectie uit het enorme oeuvre van de
Duitse barokmusicus, die naar verluidt meer noten zou
hebben geschreven dan Bach en Händel samen.
De eerste voorstelling was meteen een succes, en er wordt
ook gesproken over interesse vanuit het buitenland, met
name Groot-Brittannië en Duitsland.

Mevr. Sophie Paget

Sophie Paget werd in 1977 in het Franse Bayeux geboren,
en studeerde Rechten en Talenkunde aan de universiteit
van Caen. Ze was een tijdje werkzaam op de rechtbank van
haar geboorteplaats, tot ze naar de Kanaaleilanden
verhuisde en de politiek in ging. Van 2007 tot 2009 was ze
kaderlid van de Social Democratic List, tot ze de overstap
maakte naar de Liberal Union. In 2012 werd zij tot
partijvoorzitster gekozen.
Met de verkiezingen van 2015 behaalde deze relatief
onbekende politica tegen alle verwachtingen in 69.657
voorkeurstemmen. James Fergus-Johnston, kandidaat voor
de NCP haalde 40.126 stemmen, en werd benoemd tot
Vice-Staatsminister.

Channel Islands grijpen naast hoofdprijs
British Choir Competition

‘Week of the Tudors’ in Newcastle
Newcastle – In de burcht van Newcastle vond in de week
van 13 t.e.m. 19 april de vijfde editie van de ‘Week of the
Tudors’ plaats. Daarmee wordt onder andere de
aanwezigheid van Anna van Kleef in Newcastle herdacht,
met een grote reconstructie met vele Tudorkostuums,
middeleeuws tijdverdrijf zoals boogschieten, theater,
valkerij
en
paardentoernooien
en
historische
rondleidingen.
Zo zagen we onder andere Anna Boleyn, Thomas More en
Hendrik VIII op het kasteel in het gezelschap van vele
toeristen en schoolklassen. De week werd afgesloten met
een groot spektakelstuk over de Tudors. Voor de volledige
fotoreeks en meer beeldmateriaal verwijzen we u door
naar de website van onze krant www.themail.cibc.ic

Cambridge – Voor de tweede keer op rij heeft het Saint
Martin’s Choir uit Port Meryton deelgenomen aan deze
prestigieuze wedstrijd voor grote zangkoren. Het Choir of
King’s College Cambridge ging in eigen huis met de
hoofdprijs (£50.000 en een Gouden Laureaat van de Royal
School of Church Music) lopen. Het Saint Martin’s Choir
kwam op de tweede plaats, en kreeg enkel een Zilveren
Laureaat. Op de derde plaats kwam het Choir of Magdalen
College uit Oxford, dat vorig jaar op de tweede plaats
terecht kwam.
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