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Nieuws in

vogelvlucht
.ABU DHABY — Iran gebruikt
J*dseen maand een nieuwtype ra-
f*t van Chinese makelij bij aanval-

**op de scheepvaartin deGolf.Deze
is waarschijnlijk uitge-

f"Bt met fosfor- ladingen, wat de
'Jtorme branden verklaart welkt

ch de afgelopen weken voordeden
"Penige tankers die doorIraanseka-
?°nneer- botenwerden aangevallen,
''an heeft de raketten rechtstreeks
ïanChina gekocht ofvia derden met
p«kings fiat.

LONDEN — De ruwe olie- prijzen
"Me internationalevrije markt her-
stelden zich vrijdag van de scherpe
idling van donderdag. Het prijspeil
JStnog steeds meer dan 2 dollaron-
!*J" het niveau dat gold voor de
:|?EC- vergadering begon welke

ofmeer mislukte.

&AYRUT — De radikale Islami-
llBche Jihad- groep heeft gedreigd

Indische en 3 VS- gijzelaars te*errnoorden ingeval Israel doorgaat
,c'iminele middelen te gebruikenbij
'®t neerslaan van de opstand en on-

te vermoorden" in bezet
=*oied.De verklaring gingvergezeld
an eenfoto van de 4 gijzelaars.

NEW YORK — New Yorks effec-
tenbeurs herstelde zich vrijdag van?e inzinkingvan donderdag.De Dow

index steeg met 50,91 punten
?t 1.975,31, het hoogste niveau vanJ*dag. Over de hele week was er een
"tost van 108 punt na een stijging
**n zon 100 punten de voorgaande
*<*k. De koers van de dollar zakte
"jijdag aanvankelijk weg naar een
Jteuw diepte- punt maar later wist

fe herstellen onder invloed, **berichtendatde 7grootsteindus-
landeneen verklaring gaan uit-

VYven om de dollar te steunen. De
s'°tkoers in Amsterdam was 1,8345
S^den tegen 1,8315donderdag.

— Kenya heeft de Ugan-
;*se ambassadeur en zijn waarne-
?er uitgewezen. Dit gebeurt na de
| evechten langs de grens tussen bei-e 'anden.TegelijkertijdkreegLibye

andeKenyaanseregering hetbevel
;*■"» ambassade in Nairobi te sluiten, egens "inmenging in de binnen-
aödse aangelegenheden' van Ke-.ya.De Ugandese ambassadeur zou
Qiya's president Arap Moi hebben

.SEOUL—Hetsinds 29-11 vermis-
Zuidkoreaanse vliegtuig met 115

/:effsen aan boord is in de luchtont-
{j*°ft. Dit bleek uit het onderzoek
j&ardewrakstukkendie dinsdagbij
ürrna in zee zijn gevonden. Zuidko-,a verdenkt Noordkoreaanse agen-n van sabotage.

U RAAG —De nieuwe Tsjechische
ft. 'Jij- leider Jakeslietweten dathij

ets voelt voor hetsoort hervormin-
h n dat 20 jaar geleden in de zg
Ij„??Sse lentewerd doorgevoerd. Wij

onze lesgeleerd, zeihijineen
pT^Praak tothet Centralecomitéder

Hij volgde Hüsak op.

ft KARACHI — De bruiloft van Be-
In^' Bhutto, een van de be-

,jkste oppositie- leiders in Pa-
yj^n> en dezakenman Zarbari liep
Kt- aS uitop een politieke manifes-
jgTmetmeer dan 20.000mensen op

v»a e meeste bruiloft- gangers
Wn leden vanBhutto'spartij PPP,
*or a Ze^ ook voor een ordedienst
°tn^f' e P^'tie ie^ z'cn

°°tsingen te vermijden.

— Na ruim 4
ijeff hebben uitgezeten is een van
va'~?kendste politieke gevangenen
v^deDDß,Burscher(4B)vervroegdPubf uten en mdc Duitse bondsre-
°Pe aangekomen. Hij was in '83
gJjePakt en werd veroordeeld we-
lit^Penlijkeoppositietegenhetpo-
in j**en maatschappelijke stelsel
bl0 j DR. Voordien stondhij steeds
ltam aan pesterijen van Oostduitse

*****
cü, EW YORK-De VS- beurs- spe-
Jaar-d Boesky is veroordeeld tot 3
ge\v' maximumstrafzou 5jaarzijndieh^j"' s verzachtende omstan-sneidrekende derechter Boesky's
UitTf erking bij het onderzoek dat
Schi "f ljk hetgrootstein deVS- ge-
a and i

S Werd naar de handel in
lis h .en metmisbruikvanvoorken-
han\"Jmagnooitmeerin deeffecten-
-Bie b

terugkeren. Boesky was fu-
ïonvPeClalistbiJuitstekenbeschikteven g

r vertrouwelijkebedrijfs- gege-

*****litïlESBADEN-Metrmm 200po-
Plaat af.enten en met steun van de
de «, 'lke P°litie van elders heeft
een» * . tse recherche vrijdag in
«eell } steden een grote zoek-ac-
Volf,? °udennaar iedenvan dezgRe-actionairecellen.

Controle op water

Politieboten
varen in mei

WILLEMSTAD — In mei
volgend jaarkan de politie
van de Nederlandse Antillen
beschikken over drie nieuwe
boten. Twee van de schepen
zullen in dewaterenrond Cu-
racao en Bonaire patrouille-
ren en eenbootkrijgteen taak
bij deBovenwindse eilanden.
Zo deelde hoofdcommissaris
van politie JohanOldenboom
ons desgevraagd mee.

Oldenboom heeft onlangs in
Nederland een bezoek gebracht
aan de werf Schottel N.V. in
Warmond bij Leiden. De eerste
politie- bootkomt in januarige-
reed, detwee anderevolgen spoe-
digdaarna.Dan breekt eenperi-
ode van proefvaarten aan. In
maart worden de schepen naar
ons land gevaren. Ook hier zul-
len dan nog proefvaarten ge-
maakt dienente worden.

De schepen zijn elk 17,5 meter
lang. Ze zijn uitgerust met twee
motoren van elk 600 PK. De
schepen kunnen een snelheidbe-
reiken van 26 knopen per uur.

De schepen kosten tussen de
1,2en de 1,6 miljoengulden.Dat
is inclusief de navigatie- mid-
delen.

VERZOENING
Terwijloveral inhet landwoe-

dende betogers hun vuisten te-
genRoh ophieven, probeerde de
nieuwe president met verzoe-
nende gebaren het landtot rust
te brengen. Zobeloofde Roh vrij-
dag amnestie voor politieke ge-

vangenen en bood hij de opposi-
tieleiders aanomsamen methen
een nationale commissie voor
verzoening in het leven te roe-
pen. Roh, die in februari de met
een staatsgreepaan demachtge-
komen president Chun Doo-
Hwan zal opvolgen, zei dat de
amnestie ook zal gelden voor
"communisten die berouw to-
nen". President Chun lietonder-
tussen weten dat "van nu af aan
deregering hard zal optreden te-
gen hen die de orde in het land
verstoren".,_ President Reagan heeft Roh

\ Tae-Woo de steun van de Vere-nigde Staten toegezegd. In eenbriefaanRoh zegtReagan te ho-pen op nauwe samenwerking
met de nieuwe regering van
Zuidkorea. Reagan wees Roh op
de belangrijke taken waarvoor
Zuidkorea staat: het nastreven
van nationale verzoening, het
samen met de VS handhaven
vanmilitaireafschrikking tegen
"agressie" en het organiseren
van deOlympische Spelen in Se-
oul. "President Reagan heeft
Roh verzekerd van de volledige
Amerikaanse steun bij het uit-
voeren van deze taken", ver-
klaarde Witte Huis- woordvoer-
der Marlin Fitzwater. HetWitte
Huis wees de beschuldigingen
van dehand, datUj deZuidkore-
aanse verkiezingen systema-
tisch en op groteschaal isgefrau-
deerd. "Verkiezings- resultaten
worden altijd door verliezende
kandidaten bestreden", zo zei
Fitzwater.

MANILA — Met Kerstmis en
de jaarwisselingwordt op de
Filipijneneen bestand in acht
gehouden.President Cora-
zon Aquino heeft daartoe
opdracht gegeven.

In de periode van de feestda-
genmag hetFilipijnse legergeen
acties uitvoeren tegen de com-
munistische rebellen.

Na recente stembus-nederlaag

Aandrang op wijzigen
kabinet Bolivia

LA PAZ —De onrust in de
Boliviaanse regerings- partij
houdt aan welke ontstond
met het enorme échec dat de-
ze partij heeft geleden bij de
onlangs gehouden gemeente-
raads-verkiezingen. Minister
Guillermo Bedregal Gutier-
rez van Buitenlandse zaken
blijftaandringenop een nieu-
we regerings- formatie om
eenmeerflexibel economisch
programma te kunnen door-
voeren.

Bij depas gehoudenverkiezin-
gen op regionaal en gemeente-
lijkvlak kwam departij van pre-
sident Victor Paz Estenssoro er
uiterst slechtvanaf en werd als
partij van de eerste plaats naar
de derde plaats teruggeplaatst
en gerangschikt bij dekleinere
partijen. Winnaars waren de
meerrechts georiënteerde partij
van ex-president en dictatorHu-
go Banzer en de linkse partij
MIR. De nederlaag werd toege-
schreven aan het strenge econo-
mische en sociale beleid dat door
Paz Estenssoro was gevoerd om
deinflatie terugte dringen. Bin-
nen deregerings- partij werd de
schuld echter gegeven aan de
technocraten die door de presi-
dent waren aangetrokken als
ministersvoor de economisch- fi-
nanciële sector. Hetzijn deze mi-
nisters die moeten verdwijnen,
volgens ondermeerministerBe-
dregal.

Deze bewindsman werpt zich
op als de woordvoerder van de
vleugel in Paz Estenssoro's par-
tij welke aandringt op een nieu-
we samenstelling van het kabi-
net. "Ik geloofdathet een goede
zaak is als de president een be-
langrijke wijzigingaanbrengt in
deraad van ministers, zoals er
ookeen wijziging moetkomen in
departij, dezemoet opnieuw ge-
structureerd worden". Zo formu-
leerde Bedregal zijn opvatting.

Hijheefthetvooralgemunt op de
technocraten die niet zo partij-
gebondenzijnen die daarom het
bosin moeten van hem.Met zijn
opvatting moet eigenlijk wel re-
kening worden gehouden want
in feite fungeert hij als premier
van het kabinet van Paz Es-
tenssoro.

Overigens heeft de president
al een uitspraak gedaanen aan-
gekondigd dat hij zijn kabinet
ongewijzigd handhaaft en ook
geenwijziging aanbrengt in zijn
economische programma. Hij
heeft dit meegedeeld aan oud-
presidentBanzer, die de leider is
van de Democratische nationa-
listische actie(ADN).Deze partij
neemt op economisch gebied in
het parlement een gedogende
houding aan tegenover hetkabi-
net van Paz Estenssoro. Deze re-
geertnamelijk met een minder-
heids-kabinet.

VS ZEGGEN WINNAAR STEUN TOE
Waarnemers bevestigenfraude bij verkiezingen

Zuidkorea in ban van geweld
SEOUL — Terwijl een golfvan geweld zijn weg zocht door

Zuidkorea na devoor deoppositie teleurstellende verkiezings-
uitslag kreeg gekozen president Roh Tae-Woo de toezegging
vanuit Washington,dat deVerenigde Statenachterhem staan.
Bij het oproep zijn hetvooral de studenten, die van zich doen
horen.De Amerikaanse waarnemers bij deverkiezingen heb-
ben overigensbevestigd, datheterbij deverkiezingennietfeil-
loos aan toegegaan is, maarzij menen nietdat door defraude
de verkiezingsuitslag beslissend is gewijzigd in het voordeel
van deregeringskandidaat.

Zuidkorea was vrijdag het to-
neel van hevige straatge-
vechten. Duizenden studenten
gooiden in de hoofdstad Seoul
met benzinebommen en stenen
naar depolitic, diemettraangas-
granaten grote gedeeltenvan de
stad in wolken hulde. In zes
andere steden meldden corres-
pondenten eveneens veldslagen
tussen depolitic en demonstran-

ten. Aanleiding tot en met pro-
testen is de verkiezings- over-
winning van regerings- kandi-
daat Roh Tae-Woo. Hij zou vol-
gens de oppositie door middel
van grootscheepsefraude depre-
sidents- verkiezingen van
woensdag hebben gewonnen.

De grootste onlusten deden
zich voor bij een stembureau in
het zuiden van Seoul. Enkele
duizendenpolitie- agenten le-
verden twee uur lang strijd met
circa tweehonderd demonstran-
ten, die hetbureau hadden bezet
omdat er volgens hen met de
stembussen was geknoeid. In de
omgeving van het gebouw zou
een stembus zijn aangetroffen
volvervalstebiljetten ten gunste
van Roh. De betogers besloten
daarop het stembureau te bezet-
ten en het openenvan de stem-
bussen tegen te houden. Met be-
hulp van traangas- granaten en
waterkanonnen verdreven de
ongeveer vierduizend politie-
mannen de demonstranten. Er
vielen minstens dertig gewon-
denen meer danzeshonderd per-
sonenwerdenopgepakt, aldus de
politie.

NIET BESLISSEND
Amerikaanse waarnemers be-

vestigden vrijdag datbij dever-
kiezingen in verschillende ste-
denfraude is gepleegd. Zij trek-
ken daaruit evenwel niet de
conclusie dat de uitslag beslis-
send isbeïnvloedten gunstevan
Roh. Gaston Sigur, de Ameri-
kaanse onderminister voor Oos-
taziatische Zaken, uitte zich in
dezelfde geest en feliciteerde
Roh voor zijn overwinning.

De Sovjetunie gaf de twee
Kims de schuld van hun neder-
laag tegenregerings- kandidaat
Roh. De partijkrant Pravda
schreef weinig sympathie te
kunnen opbrengen voor de be-
schuldigingen van de Zuidkore-
aanse oppositieleiders dat zijdoorfraude van deregering heb-
ben verloren. Het is zonneklaar
dat de twee Kims het onderspit
hebbengedolven doordatzijniet
met elkaar wilden samenwer-
ken. Als de oppositie met een
kandidaat naarvoren was geko-
men, dan zou de overwinning
van deregerings- kandidaat on-
mogelijk zijn geweest, aldus
Pravda.

De twee oppositie- kandida-
ten, Kim Young-Sam enKim
Dae-Jung, kwamen vrijdag niet
opdagenbij eenbijeenkomst van
de oppositie om na hun neder-
laagtepratenover detoekomsti-
ge strategie. Volgens waarne-

mers heerst er binnen deopposi-
tie onenigheid over de vraag
waar de nederlaagvan de beide
Kims aan te wijten is. Sommige
leden dringen erop aan dat de
Kims zich terugtrekken uit de

politiek. Doordat zij weigerden
de handen ineen te slaanen zich
slechts Heten leiden door per-
soonlijke eerzucht kon Roh de
verkiezingsbuit binnenhalen, zo
luidt hetverwijt.

WILLEMSTAD - Vanmid-
dagopent gedeputeerde van Toe-
risme, ir Herman George, de
nieuwePelican Wing van het
Princess Beach Hotel te Marie
Pompoen. Een feestelijke dag
voor Curagao: sinds zeventien
jaarheeft Curagaoer dan65 luxe

kamers bij.Zoalspublicrelations
deskundigeArturo (Tula) Jesu-
run zegt: "We ontwaken nu uit
onze winterslaap".

De AMIGOE
besteedt vandaag uitvoerig aan-
dachtaanhetPrincessBeachHo-
tel. Zie depagina's8,9,10 en 11.

Haïti: derde
kandidaat meldt
zich voor stembus
PORT AUPRINCE— Voor

debinnenkort te houden ver-
kiezingen in Haiti heeft domi-
nee Dumas Arnold zich kan-
didaat gesteld voor hetpresi-
dentschap en wel namens de
centrum- rechtse partij voor
deVerdedigingvan de arbei-
ders.

Hij is de derdekandidaat die
zich heeft aangemeld voor de
verkiezingen van 17 januari.
Eerder meldden zich Hubert de
Ronceray en Gregoire Eugene.
Vanviergroterepartijen hebben
de presidents- kandidaten mee-
gedeeld dat zij de verkiezingen
boycotten als zij worden gehou-
den onder een Kiesraad die an-
ders is samengesteld dan die
door het legeraan de kant werd
geschoven.

Filmweek
WILLEMSTAD — Kaar-

ten voor deextra voorstelling
van de film De Aanslag, die
morgenmiddag om eenuur in
theater De Tempel wordt ge-
geven, zijn vanmiddagvanaf
zes uur verkrijgbaar bij de
kassa van De Tempel. Mor-
gen is de kassa vanaf twaalf
uur geopend.

De voorstelling is georgani-
seerd door deStichting Inter-
nationaleFilmweek Curacao
in samenwerking met de
AMIGOE. Zoals bekend,
krijgt met een uitgeknipte
bon - die v ook in onze editie
van vandaag aantreft - een
kortingvan f.1.50.

Cocaïne-koning
Ochoa wacht
geen uitlevering

BOGOTA — Cocaine- ko-
ning JorgeLuis Ochoa wordt
niet aan deVerenigde Satten
uitgeleverd. Volgens zijn ad-
vocaat is het arrestatie-bevel
datop grond van het uitleve-
rings- verzoek tegen Ochoa
werd uitgevaardigd opgehe-
ven. Hij blijft echter wel
vastzitten omdat hij een straf
van 22 maanden moet uitzit-
ten wegens vee- smokkel.

Ochoa is volgens de Ameri-
kaanse autoriteiten een van de
leden van hetKartel van Medel-
lin, welk kartel tekent voor
tachtig procent van de invoer
van cocainein deVerenigdeSta-
ten. De VS haddenom de uitleve-
ring gevraagd van Ochoa maar
volegns hetColombiaanse hoog-
gerechtshof is het uitleverings-
verdrag op basis waarvan dit
moet gebeuren strijdig met de
grondwet.

Ochoa werd onlangs aange-
houden bij een verkeers- contro-
le. Op hetogenblik van zijn aan-
houding zat hij in een auto van
honderdduizend dollar welke
toebehoorde aan de Hondurese
militaire attaché in Bogota. De
cocaine- koning zou behoren tot
detwintig rijkste lui van de we-
reld.

ElMundo journalistMarquina:

Veel Venezolaanse
smokkelwaar op Aruba

ORANJESTAD — Op Aru-
ba vertoefde de journalist
Brigidio Marquina, diere-
centelijk in El Mundo de arti-
kelen tegen Jossy Mansur
schreef. In gezelschap van
oud-UPA- voorzitter Juan
Carrasquero bracht hij be-
zoeken aan het haventerrein
en enige supermarkten.

Het ochtendblad Corant had
een gesprek met Marquina, die
verklaarde dathijoveral opAru-
ba nogal Venezolaansesmokkel
had waargenomen; goederen,
die in Venezuela door de over-
heid gesubsidieerd worden. In
Venezuela kan men zelfs deze
goederen niet krijgen omdat zij
via smokkel geëxporteerd
worden.

Hij had onder meer gezien:
meel, fruit, melkpoeder en vele
andere artikelen. Hij kondigde
aan, dat hij via zijn krant El
Mundo depresidentvan Venezu-

elaen andere autoriteiten op de
hoogte van een en anderzou stel-
len. Hij noemde ook nogdeverse
vis, dieopAruba verkocht wordt
en waarvan bekend is dat deze
door Venezolaanse vissers in
Venezolaanse waterenwordt ge-
vangen en als smokkelwaar ver-
kocht.

*****LONDEN — British Petroleumheeftzijnbelangin Britoil viaaanko-
pen op de Londense beurs vergroot
van 24,9 tot 29,9 %. Voor deze 25,2miljoen aandelen is 450 pence perstuk betaald, hetzelfde bedrag dat
BP biedtin het vrijdag uitgebrachte
bod totvolledigeovername. De Brit-
se regering lietvrijdag al weten dat
men zijn "gouden belang" inBritoil
zou gebruikenomeen volledigeover-
nemingte blokkeren, maarBP deel-
de mee desondanks te zullen
vasthouden aan het bod. Kleinere
concurrent Britoil is niet gediend
van dezeavances en wendde zich tot
ARCO uit de VS die aandelen van
Britoil opkocht.



Mensen

Een bericht dat op 13 februari
van dit jaar de meeste kranten
haalde: mevrouw Winklaar van
Bonaire gaf tijdens vlucht
LMBI2 van de ALM op het tra-
jektBonaire- Curacao het leven
aan een dochter.De meereizende
arts dokter v.d.Vaart hielp bij
deze 'luchtige' bevalling.Op zon-
dag 13 decembervond in deFati-
makerk van Suffisant de doop
plaats van MIGAILA
WINKLAAR. Op verzoek van
het echtpaar Winklaar heeft de
directie van de ALM een van
haar employes, Cesar Prince,
aangewezen als peetoom. Peet-
tante isAdriana Henricus. Nade
doop-plechtigheid bood deALM-
directieeen heildronk aan in de
vergaderzaal van het hoofdkan-
toor. Daarbij werden cadeaux
overhandigd aan zowel Migaila,
depeettante en de ouders.Ook de
traditionele 8010 Pretu ontbrak
niet. Behalve de president- di-
recteur van de ALM, Kitland
Chong, waren ook de onder- di-
recteur belast met passagiers-
service, JuanAnasagasti en PR-
functionaris Robin Visser aan-
wezig. Op de foto Cesar Prince
(vierde van links),peettante Ad-
riana Henricus met Migaila op
de arm en geheel rechts het
echtpaar Winklaar. De doop
werdverrichtdoorpastoorPlata.

*****JJe hoed en dé stbß" vanT!HAT£ *

LIE CHAPLIN zijn op een vei-
lingverkochtaan een Deense za-
kenman. De koper, die ruim
140.000dollarvoor debekendste
hoed en stok ter wereld neertel-
de, wil ze tentoonstellen in een
amusements- centrum in Ko-
penhagen. Een Zwitsers mu-
seum, waarvan denaam nietbe-
kend werd, kwam voor 65.000

dollar in het bezit van (Jhaplins
laarzen. Samen met de hoed en
de stok vormden de laarzen het
handelsmerk van Chaplin in
diens favoriete rol van de zwer-
ver. Dein 1977overleden filmac-
teur enregisseur kendeeen sym-
bolische betekenis toe aan de
attributen. "Ik wilde een satire
op de mens scheppen.

De stok
stondvoor de menselijkepoging
totwaardigheid, de snorvoor zijn
ijdelheid en de laarzen voor de
zorgen waaronder hij gebukt
gaat", zo zei hij eens. Hoewel
Chaplin ongetwijfeld verschei-

dene hoeden en stokken ge-
bruikt heeft voor zijn films, was
Chaplin volgens zijnvoormalige
studiomanager speciaal gehecht
aan deexemplaren dieop de vei-
ling bij Christie's werdenaange-
boden. Het paar laarzen, waar-
van derechter voorzienvan een
gat zodat hij voor Chaplins
stunts aan de vloer bevestigd
kon worden, behoorde tot de eni-
geovergebleven drieparen. Een
zeldzaam origineel script van
"The Great Dictator" de eerste
sprekende film-die Chaplin
maakte, ging voor bijna 18.000
dollarnaareen anoniemebieder.

Coke, denieuwe smaakvan Coca
Cola, krijgt een streepje voor.
Een blauw STREEPJE wel te
verstaan. Voor het eerst sinds
twintig jaarwordt het uiterlijk
van de Coke- blikjes aangepast.
Erkomt een blauwstreepjebij op
het traditionelerood- witteblik-
je.Volgens defabrikant om een
duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen Coke en de klas-
sieke Coca Cola.Maar heeft con-
current Pepsi ook niet een rood-
wit- blauwblikje ?

Tom Poes en de Partenspeler door Maarten Toonder

1550-"Dezaakisstuitend!"riep heerBommel. "De commissa-
ris is metvoor zijn taak berekend, Joost!"'Het zijn me tijden, met uw welnemen!" zei Joost hoofd-schuddend.

Maar daarmoet een eind aan komen!" tierde heerOllie, ingrote woede met een vuist op een tafeltje slaand. "Ik kan hiermet werkeloos blijven toezien hoe Torn Poes het slachtoffervan de overheid wordt. Maar hoe pakken we Partenspeler
aan?Dat is devraag .

"Ikheb een idee, als u mij toestaat!" zei derouwe bediende,terwijl hij een fototoestelletje te voorschijn bracht. "We moe-ten deonverlaatop heterdaad betrappen alshijweereen aan-slag op upleegt! Als ik zo vrijmag zijn zalik hemfotograferen

tijdens zijn boos bedrijf. En alswe danhetkiekje aan decom-
missaris tonen, zalhij zijn fout wel moeten inzien!"

"Datiseenheel goedidee, Joost!"riep heerBommel opgeto-
gen. "Ik had het zelf kunnen verzinnen. Als nu die volgende
aanslagmaar gauwkomt!"

Nu,daarhoefdeheerOlliegeenzorgen over tehebben. Super
en Partenspeler waren druk in de weer in een oude
schaapskooi, dienietver van Bommelstein aflag. In de grond
daarvan groeven ze een diepe kuil en daarrolden ze enkele
vaatjes dynamiet in.

"Degelijkwerk, daarhoudikvan!"gromde Super achterzijn
sigaar. "Er zal geen haar van die bolle over zijn als we dit
werkje hebben gedaan!"

CURACAOAGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
19 december 1987vanaf08.00uur t/m
20 december 1987om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784b.g.g. 625822/625800toestel 143.
20december 1987vanafoB.oo uurt/m
21 december 1987om 07.00uur.
Dokter Olie, Spreekkamer: Montana Rey,
tel.: 674821; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
18 december 1987vanaf 17.00uur t/m
21 december 1987om 07.00uur
DokterRosales-Concession, Spreekkamer:
Brievengat, tel.: 77244; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur;spoedgevallen: tel.:75611 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession, mevr.Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
18 december 1987vanaf 17.00uurt/m
21 december 1987om 07.00uur.
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: Barber, tel.:
641658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 81261
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhogen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong)......
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag

t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterWever,
tel.: 87181, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240, pageboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*"* " *
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

*** * *
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: Curagao, Breedestraat, tel.:
623575.
Punda: delPueblo, ShaCaprileskade, tel.:
612444.
zondag
Otrobanda: delPueblo, Breedestraat, tel.:
625333.
Punda: Popular, hoek Madurostraat/Co-
lumbustraat,tel.:6ll269.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
19 december:E.F. Cannister, Schottegat-
wegOost2s.
20 december:RA. deWindt, Uteweg 53.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TIENDA Dl LEY t/m 11 januarigesloten;
12 januariis er weer spreekuur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari gelegenheidtot bezichti-
ging expositie van lino's, aquarellen, schil-
derijen entekeningen van Anton Vrede.

SONGFESTIVAL: 20.30uur «FestivalGran
Bos» met dewinnaarsvan alle songfestivals
-Rust&Burgh.

KERSTCONCERT: 20.30 uur van Meivin
Landburg (ook optredensvan TheDice Sin-
gersenLos Embajadores delRey) -Centro
Pro Arte.

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa - Salina, Gasora -Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, Can-
word -Gasparito,Curoil - Colon, Galmeijer-Cerrito, De Lanoi - Sta. Rosa, Jansen- Sta.
Maria, Mauricio - Sta. Helena.
KIWANISCLUB CURAQAO: 18.00-22.00
uur Kerstuitvoering «Un Pesebre Bibu» -Landhuis Sint Michiel (Rancho Alegre).

«BAN PUNDA-PROGRAMMA: 20.00-
-23.00 uur optredenvan muziekband Grupo
MAIS-Alameda.
FUHOSO2000: 18.00-20.00uurKerstsho*
.voordekinderen van Krèsh Bai Bini.

TENTOONSTELLING ~GALLERY'86(Bloksteeg): 17.00 uur officië-
le opening expositie getiteld «Spel van oe
Geest» vanLaura Hermansdoor mevr. Qer-
da Wout.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uur
«Carta Costa»-S.J.

FUHOSO 2000:15.00-17.00 uurKerstsho*
in Huize Welgelegen.

JANWE-KERK:05.00uurAuroramis m.m^
zangkoor «Famia di Zèt» 0.1.v. Ced-Ride-
KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. va"
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoog""8
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00 uur; zon-
-06.00en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: Inüu1 nüu

en 18.00 uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat-
-19.00 uur;zon.: 09.00en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): za<-
-19.00 uur; zon.: 08.00,17.00 (Spaans) e"

19.00 uur.
GROOT KWARTIER (O.L.Vrouw van Bm
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (NeM
en 18.00uur. ...
JANDORET(O.L. Vrouwvan GoedeRaadJ-
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uit-
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00 uur,
z0n.:08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): z» "■

19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur. ï
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.'3'
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00 en
19.00uur a M(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,11 ■ÜU

(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uw-
zon.: 06.00,09.00en 19.00 uur.
SANTA MARIA: zat.: 18.30gur;zon.: 07.0"-
-09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon: 07.3U-
-09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zon-
-17.00 uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur;zon.: 09.00uur. ,
STEENRIJK (O.L. Vrouw van AltagracWj
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10°U
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fatima): za<-
-18.00 uur; zon.: 09.00 en 18.00uur.
TERA KORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 u"'-
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon-
-06.00 en 18.00 uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat-
-18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.
PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap; 1 9°"
uur ds N.L. Smith («Sirbishi di Bela»). .
EBENEZER CHURCH:09.30uur dsmw. J-
Smith. _,
EMMAKERK: 09.30uurds N.L.Smith(HW

GEREFORMEERDEKERK
(Seru Fortuna 208A)
10.00uur ds J. Schreuder.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uur ds J. Glas.
(Arowakenweg 28,GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Schreuder.
17.00uur ds OW. Bouwsma.
(Marakaweg 1,Montana/Sta. Rosa)
08.30 uur ds OW. Bouwsma.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uur zangdienst.
zondagmorgen 09.30uur preekdienst. .
Emmy Berthold Kleuterschool, Surf
sant)
zondagavond 18.00uur Papiaments 8

dienst.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00+ 24.00 uurLaßamba (’.5,-p.p.).
zondag
21.00 uur La Bamba (’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
ZATERDAG: 16.30De JimmySwaggart
evangelisatie presenteert; 17.30Tele-
fiesta kv Tante Irma i Tante Shirley;
18.30 Studiosport; 19.30 Panoramiek;
20.00Notisiero Tele-8; 20.30Carrousel
ku Gonzalo Cuales; 21.30 Estreno:
«Between friends»; 22.00 Wega di
Number; 22.10 vervolg Estreno; 23.00
Sluiting.

ZONDAG: 16.10Sena di Sefior; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber; 18.00 Telepatria kv Chin Behilia;
19.00Modakv Mylene; 19.30Live atCi-
ty Hall (jazz); 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30The Redd Foxx show; 21.00 Tele-
Curagao special; 22.00Solid Gold with
Dionne Warwick; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

WASHINGTON — De prijzen op
detail- niveauin de VS stegen in no-
vember met een kleine 0,3 %. De
energie- prijs ging voor het eerst
sinds 2 maanden weer omhoog. Met
nog 1 maand voor de boeg was de in-
flatie op jaarbasismet 4,7 %, meer
dan 4 maal zoveel alshet minimum
van 1,1 % in 86. Toch achten de ex-
perts ditgematigd.

;! in theater f
i| de Tempel j;
j 1 Zaterdag 19 december 1987 ]>t' om 4:00 uur p.m. <>c Kindermatinee <|> Reprise van THOMAS EN SE- ji
(J NIOR. ij
jl Entree: ’.3.50 jl
S om 7:00 uur p.m. '!
!j ATTENTIE f; VERANDERING: jj
ji Charlotte \ \
i| Een film van Frans Weisz, met Birgit <j
i, Doll, Derek Jacobi, Elisabeth Trisse- I,< i naar en Max Croiset. * iS Scenario: 'i'i Judith Heizberg en Frans Weisz. S
,' om 9:00 uur p.m. ,'
jj NAAM VAN DE ROOS S
i, EenfilmvanAnneau.naarhetboekvan <j
<i UmbertoEcco.meteenfantastischerol (,
\ van Scan Connery in deze midde- *i
i leeuwse detective. Uitgebracht door S
ji Concordefilm. Ji"! om 12:00 uur nachtvoorstelling ij
ij Reprise van ROBOCOP. ij
ji Entree: ’.7.50 >
\ i Zondag 20 december 1987 j <Ji om 1:00uur p.m. ji
ij De Aanslag ij

<' Entree: ’.7.50(metAmigoeadv. ’.6.-)!'

Ji om 4:00 uur p.m. Ji'j Kindermatinee (j
\ Reprise van ASTERIX CONTRA i'
f CAESAR ?
(i Entree: ’.3.50 ij
I, om 8:00uur p.m. ij
j' CRONICLE OF A DEATH FORE- \'I TOLD l'
i. Een film van Francisco Rosi, uitge- ij
I, bracht door Concorde Film. Naar het \\ boek van GabrielGarcia Marquez. \J iEen interessante en waardige afslui- jiji ting van deFilmweek met de verfilming j ijivan een grote roman van Nobelprijs- <>i' winnaar Gabriel Garcia Marquez. (''i Entree: ’.7.50 J»

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
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UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA SABA: bellen. Het abonnementsgeld kan ookbe-
Directie: Nassaustraatllo Correspondente: taald wordenvia Girorek. nr.: 208.000,Ma-
I.M.Ph. de Maayer-Hollander. Tel ■ 24333 (drie lijnen) Ruth Hassell, tel.: 2299. duro'sBankrek. nr.: 286.330.08 enABNrek.
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zaterdag 07.30-10.00-uiir. (Franse kant). Frans Croes (fotograaO- vooruit te betalen.

HÄGAR the Horrible By Dik Browne

ZAT6RDRG 19 D6C6MB6R 1987AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

r-§« —JNaar aanleiding van de succesvolle lezing van de
schrijver Harry Mulisch in de U.N.A. organiseert de In-
ternationale Filmweek in samenwerking met de

Amigoe
een speciale voorstelling van

DE AANSLAG
op zondag 20 december om 1.00 uur 's middags in

I . TheaterDe Tempel
Knip ditformulier uit, neem het mee en ukrijgt f.1,50korting

| op uw entreekaart._____
_—_ 1

Iï^__l I voors,e,lin9en van de n,rns

DUJUltfiSilß KISS OF THE
B^^VBff^H SPIDER WOMAN |
j! *~**W' DE VIERDE MAN\ dieopl4decemberj.l.werdenafgelast,zullennugepresenteerdwor- i]
]! denop MAANDAG21 DECEMBER {i t.w. om 19.00uur: KISS OF THE SPIDER WOMAN i!
i| om 21.00 uur: DE VIERDE MAN

'< de tickets voor dezevoorstellingen van 14 december, blijven geldig /



SCHIJNHUWELIJKEN WORDEN OP ANTILLEN SUCCESVOL TEGENGEGAAN
Casseres wilfabels uit de wereldruimen:

Nederland geeft Antillen
ten onrechte de schuld

WILLEMSTAD—Deproblematiek van schijnhuwelijken, is
door de Nederlandse parlementaire delegatie die in januari
n»ar de Nederlandse Antillenkomt, nog niet officieel op de
agenda gevoerd. GezaghebberRonald Casseres heefter even-

wel geenbezwaar tegen om ditte bespreken. Integendeel, dan
«anhij eindelijkallefabels enmisverstanden uitdewereld rui-
den want de gezaghebber heeft hetonaangename gevoel dat
!* ten onrechte veel schuld op deAntillen wordt afgeschoven,
üat er prostituees via de Antillen naar Nederland gaan, ont-
kent hij niet. Maar dit gaat volgens hem maar om een klein
aantal.

verschijnen in deNederlandsepers artikelen over
"fe problematiek van schijnhu-
welijkenwaardoor buitenlandse
Prostituées Nederland binnen
*Unnen komen. Vrijwel nooit
"ötbreekt in die verslagen de
?aam van de NederlandseAntil-Jen, als een van de potentiële«oorvoer- landen' die gebruikt
*ordenalsspringplanknaar Ne-derland.

HINDER
Onlangskwam dekwestie ook

?an de orde in de Nederlandse
1weedeKamer waarbij deparle-
"tentariers hun bezorgdheidover de kwestie uitten. Toen isv°orgesteld dit punt bij het be-
*°ek van de Nederlandse parle-
mentaire delegatie, diein janua-
Jonderleiding van minister Jan
? e Koning naar de Antillen
*°ttit, te bespreken.
, «e mening in Nederland dat

om 'honderden vrouwen'
£aat, wordt door gezaghebber
Casseres beslistnietgedeeld. Zo-
a|B bekend is in 1986 de wetge-
y?ng aangepast om deproblema-
'lek van schijnhuwelijken tegen

* gaan. "Wij ondervinden er op
?e Antillen meer hindervan dan
1,1 Nederland", aldus Casseres.Iö*mers de Nederlandse Antil-

lenkent al jarenlang deproble-
matiek vanbuitenlandse prosti-
tuees die hier kunnen werken
dankzij een schijnhuwelijk met
een Antilliaanse man. De wet is
toen zodanig geworden dat bui-
tenlandse vrouwen die met een
Antilliaanse man trouwen, een
toelatings- vergunning moeten
aanvragen. In twijfelgevallen
wordt deze geweigerd of slechts
voor deduurvan zes maandenaf-
gegeven. In die periode worden
de gangenvan de desbetreffende
vrouw nagegaan: woont zij in-
derdaad bij haar echtgenoot en
bevindt zij zich niet op 'duistere
plaatsen. Indien daar bewijzen
van zijn, krijgt zij geen verlen-
ging van haar verblijfsvergun-
ning.

MILDER
Uiteraard zijn er toch nog al-

tijd vrouwen die door deze
controle heen komen. Dat er
vrouwen bij zijn die op hetvlieg-
tuig naar Nederland stappen en
daaralsprostituee gaanwerken,
ontkende Casseres evenmin.
Maar de 'schuld' daarvanligt net
zo goed bij Nederland als op de
Antillen. Het toelatingsbeleid
van Nederland is bijvoorbeeld
veel milderdanhier. "Nederland
heeft ook mazen in dewet." Cas-

seres is ook van mening dat de
buitenlandse prostituees die in
Nederland werkzaam zijn, voor-
namelijk uit andere landen af-
komstig zijn.

Dat is dereden datCasseres de
kwestie best zou willen bespre-
ken: om deverkeerde indruk die
eral jarenlangbestaat, voor eens
envoor altijduit dewereld terui-
men. Al wordt dat niet met zo-
veel woorden gezegd, proeft de
gezaghebberregelmatig een ver-
wijtende ondertoon als er over
deze problematiek gesproken
wordt. Dat is niet 'fair', meent

Casseres. Hij zou danookconcre-te cijfers willen zien, die lokaal
vergeleken kunnen worden.
Eerder is de gezaghebber niet te
overtuigen dat het om 'honder-denvrouwen' gaat.

Overigens is de kwestie van
schijn- erkenningen, helemaal
niet op de Antillen af te wente-
len.Daar gaat het om de erken-
ning vanbuitenlandsekinderen,
dievaak ook in deprostitutie te-
recht komen. Schijn- erkennin-gen komen op de Antillen vol-
gens Casseres helemaal niet
voor.

WILLEMSTAD—DeIsIa raf-
finaderij heeft een schitterende
kalender 1988 uitgebracht met
zeer oudefoto's vanCuragao - uit
de negentiende eeuw. Isla wil
hiermee dekennis over deCura-
gaos'e historie vergroten. De ka-
lender zou eigenlijk een 'must'
moeten zijn voor alle scholen op
ons eiland.

Foto boven: deBreedestraatin
Otrobanda in 1895. De meeste
balkons rusten op pilaren. De
straat is bedekt met 'kinderkop-
jes.De vrouwen dragen een 'ka-
lashi', om zichzelf te beschermen
tegen defelle, tropische zon.

Foto onder:DeHandelskade in
1895.

Rekeningen gedebiteerd

ABN-computer
’slaat op hol’WILLEMSTAD— Cliën-

tenvan deAlgemeneBank
Nederland (ABN) die dit
weekeinde met hun 'ban-
komatiko' geld willen op-
lemen, kunnen voor een
onaangename verrassing
komen te staan. De nieuwe
computer van de ABN,
Waar men al enige maan-
denmee bezig is om dezein
te voeren, heeft deze week
namebjk 'per ongeluk' alle
automatische afschrijvin-
gen dieeind van demaandhadden moeten plaatsvin-
den, opaüerekeningen ge-
debiteerd.

De ABN heeft enige maan-
den geledeneen nieuwe, veel
STotere computer aange-
schaft die de cliënten op den
«uur veel voordelen zal bie-den, liet directeur Minguel
courier weten. Al enkele
jöaanden zijn ze bij de bank

om langzaam maar ze-
ker allesvan deene computernaar de andere over te scha-kelen.
.Vorige week was het debeurt aan de automatische af-
schrijvingen waar vele klan-
ten elke eindevan de maand

gebruik van maken. Door een
specialeopdracht aan de
bank, kan men op die manier
eenvoudig de huuren andere
vaste lastenop een specifieke
datumvan eenrekening afla-
ten halen en overschrijven.
De meeste klanten hebben
hun data zodanig opgegeven,
dat de afschrijvingen pas
plaatsvinden, nadathet sala-
ris is ontvangen.

Datwerkte deze maanddus
niet: de computer 'sloeg op
hol'en ging ijverigaande slag
met de automatische afschrij-
vingen. Sommige klanten
staan nu (onwetend) rood en
anderen nebben opeens wel
een erg laag saldo. Dat bete-
kent voor de bank een wee-
keinde overwerken omdat de
zaken terug gedraaid dienen
te worden, aldus Minguel
Pourier. Hij zegde toe dat
maandag alles genormali-
seerd is. DeABN-klanten die
dit weekeinde evenwel met
hun bankomatiko geldwillen
opnemen, moeten rekening
houden met de mogelijkheid
dat hen dit geweigerd wordt,
in verband met 'insufficiënt
funds'.

Marco de Castro:

”Ik geloof
in export”

WILLEMSTAD — "Ik ge-
loof in export" was dereactie
van minister van Marco de
Castro tijdens een discussie-
avondin deKamer vanKoop-
handel, waar hij enigszins
sceptischnaar demogelijkhe-
denvan exportnaar Venezue-
la gevraagd werd. De Castro
iszeer enthousiastover deon-
derhandelingen met ditbuur-
land over de ex-
portmogelijkheden en sprak
vaneen"beauty"van eenver-
drag dat in demaakis.

Alenigewekenzijnbesprekin-
gen gaande met Venezuela
waarbijonderzocht wordt ofpro-
ducten uit Curacao de markt
daaropkunnen. Venezuelaheeft
namelijk, evenals Curacao, haar
markt hermetisch gesloten voor
vele importproducten. De onder-
handelingen gaan de goedekant

op, zo meent De Castro. Op
ambtelijkniveau zijndepartijen
tot overeenstemming gekomen
en deze moeten op politiek ni-
veau bekrachtigd worden.Er wordt evenwel getwijfeld
aan het nut van zon verdrag.
Met dehuidigewaardevan debo-livar, zyn Curacaose producten
waarschijnlijk veel teduur op deVenezolaanse markt.Daterken-
de De Castro, maar dat neemt
nietweg dathet belangrijk blijft
dat er nu aan zon verdrag ge-
werkt wordt. De internationalemonetaire situatie is immers
aan veranderingen onderhevig
en het isbelangrijk een verdrag
klaar te hebben, als de tijd
gunstig is. Bovendien isVenezu-
ela bereid omreeds nu al te zoe-
ken naar mogelijkheden om de
situatie aantrekkelijker te
maken.

WILLEMSTAD—Dinsdag 22
december vindt in de kerk van
GrootKwartier een Heilige Mis
plaats waarin Gods zegen wordt
gevraagd voor pater Benthacur
die 12/2 jaar geleden tot pater
werd gewijd. De Heilige Mis be-
gint 's- avonds om halfacht

Waarschijnlijk in januari

Nieuwe directeur
in Capriles Kliniek

WILLEMSTAD—Indiendr
Tervoort in Nederland tijdig
al zijn verplichtingen kan re-
gelen,komt hijin januarinaar
Curacaoom defunctievan di-
recteur van de Capriles Kli-
niek opzich te nemen. Dr Ter-
voort was debeste vanzes sol-licitanten en heeft zich naeen
oriëntatie- bezoek op Cura-cao bereid verklaard dezebaan te aanvaarden. Momen-teel zijn deonderhandelingen
in de laatste fase en wordenslechts "kleine details" afge-rond.

Dat verklaarde ministerFrank Rozendal van Volksge-
zondheid desgevraagd tegeno-
ver de Amigoe. Zoals bekend
neemt dr Matroos momenteel

waar als directeurvan deCapri-
lesKliniek, maar deze Antilli-
aanse psychiater ambieert die
functie niet. Helaas zijn er ook
van andere Antilliaanse psychi-
aters geenreactie opde sollicita-
tie gekomenzodater toch uit het
buitenland iemand aangetrok-
ken moest worden.

Rozendal hoopt dat Tervoort
in januarinaar Curagao kanko-
men, maar hij moet eerst in Ne-
derland zijn zaken (zoals zijn
huidige baan en andere ver-
plichtingen) afwikkelen. Ter-
voort is samen met zijn vrouw
enige weken geleden poolshoog-
te komen nemen en het beviel
hem goed hier, aldus Rozendal
die een "zeer goede indruk" van

dr Tervoortheeft.
Overigens kwam de Capriles

Kliniek dezeweektijdens deSta-
tenvergaderingnogaan de orde.
De kliniek isdanweleen Antilli-
aanse aangelegenheid, maar de
meeste patiënten zijn vanCura-
cao. In hetverledenheeftRozen-
dal dan ook verschillende malen
geopperd dat deze kliniek gede-
centraliseerd wordt. Een voor-
stelwaarop van Curacaose zijde
nooit reactie is gekomen omdat
diteilandgebiedvindt datditeen
landstaak is. Die mening deelt
Rozendal nietbepaald.

Wat Rozendal bevreemdt is
dat de eilandgebieden de mond
vol hebben van decentralisatie,
maar dat Curagao dit aanbod
naast zich neer legt. Het is vol-
gens Rozendal niet zo slim om
eerst demoeilijkstediensten(zo-
als bijvoorbeeld deLandsradio)
te decentraliseren. De decentra-
lisatie van de CaprilesKliniek
zou veel eenvoudiger gaan en
dankan men wat 'ervaring' op-
doen. "Hetlijktwel een soortcir-
cus", aldusRozendal.

Overigensheeft deAntilliaan-
se regering er geen moeite mee
dat de Capriles Kliniek onder
haar verantwoordelijkheid valt.
Toch kost deze kliniek de rege-
ringjaarlijkseenpaarmiljoenen
datis metname tewijtenaan het
feit dat de Curagaose overheid
geen geldbetaalt voor depatiën-
ten. Dat is een kwestie dié al
meerdere malen is aangekaart,
maar Curagao is nog nooit met
geldover de brug gekomen.

Rozendal vindt wel dat indien
de Capriles Kliniek gedecentra-
liseerd zou worden, de Antilli-
aanse regering moet bijspringen
met geld. Het zou nietredelijk
zijn om van de Curagaose over-
heid teverwachten dat dezevan
de ene dag op de andere dag er
eenpostbij krijgtvan enkelemil-
joenen, aldus Rozendal. Zolang
Curagao echter geen interesse
heeft voor de "makkelijke
diensten" moet dit eilandgebied
niet eisen dat "moeilijke
diensten" gedecentraliseerd
worden. Danzijn ze bij Rozendal
aanhetverkeerde adres.

”We moeten allemaal inleveren ”

Casseres krijgt
kleinere wagen

WILLEMSTAD — Een stu-
die van het eilandgebied Cu-
racao heeft uitgewezen dat
het 'leasen' van auto's veel
goedkoper is en minder kop-
zorgen geeft, dan het ineigen
bezit hebben van de wagens
voor de gedeputeerden en de
gezaghebber. Dehuidige,chi-
que Amerikaanse wagens,
zullenin januaridanookver-
vangenworden doorJapanse
lease- wagens.

Over het merk, wil het Be-
stuurscollege nog geen uitlatin-
gen doen, omdat de onderhande-
lingen nog gaande zijn. Hoeveel
geld het gaat schelen, kon de ge-
zaghebber niet exact zeggen,
maar met name op het gebied
van onderhoud, ishet leasen van
auto's voordeliger.

Er zullen vijf wagens geleasd
worden: een daarvan is perma-

nent voor de gezaghebber en de
oyerige vier staan ter beschik-
king van de gedeputeerden. De
'eigen' nummerborden waarvan
de auto's momenteel voorzien
zijn, zullenwaarschijnlijk zo blij-
ven, alhoewel de autobelasting
door het lease- bedrijf betaald
wordt. Daarzaleenregelingvoor
getroffen worden.

Op devraagofCassereshet erg
vindt zijn luxe wagen in te leve-
ren voor een 'gewone' Japanse
wagen, antwoordde hij ontken-
nend: "we moeten allemaal toch
inleveren."

De auto's die het Bestuurscol-
lege nu nogheeft, zijn inmiddelsdoor de DOW vaneen prijskaar-
tje voorzien en zullen op een
openbare verkoop verkochtwor-
den. Hoeveel de auto van de ge-
zaghebber waard is,wisthijniet.
Of daarveel belangstelling voor
bestaat, valt nog te bezien.
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**********{[ ***'*£)e Kerstman komtinAvila
v-ülly-f op 25 en 26

decembera.,««"

]n^ I Reserveer alvast voor een f
I sfeervolle avond met Uw |Jl | vrienden enfamilie |

{)) ***** É'

I Telefoon: 614377 voor in-11 formatie en tafelbespre-1

_| c&vila ""Beach "Hotel
Penstraat 130, Curasao

--.------------—-------------------------a-----------------------------------

Kleding en Speelgoed
voor Babies en Kinde-
ren tot 8 jaar.

Tot aan kerstmis alle
dagen
geopendvan 9 -12

2- 6

H>TOiN
ftltim.

Blauwduifweg 16, tel.: 75152 - Damacor

■3t -ES-Z» '*^a*"^*a*r'*^LidSSunfl^^^^-~a^M~*!V*~*Saß «S=_ ___-=_» «-cai.«S=3_ «-=__>. _BS=S ___=- «KSK «S=a^. «9=a- «.B-SK «C.SB --w^^

I fII^CLÖCHABp
m^^Ji jf*^ MffIgjCUISINE SUISSE ET FRANCAISE

\ '::%^ DinerdeNoël £
2 Saumon MarineBon Berger
2, Marinatedfresh salmon WirTi Dr//g «»««o "2 Oxte/f Oa/r
8 clear oxtail soup
2 »««"» *
8 Millefeuille aus Champignons deBois
2 Puff-pastry \}ilh differenttypes of Mushrooms, ag * « » * » 5|

2 Sorbetaus Cerises
2 Cherry sherbet
2 # * * *«

2 Médaillons deFilet deVeauPériqueus
2 Yea/ tenderloin xfilh pate de/oregrass g,
2 served Wr'fh a madère-demiglace saucea « c «»«

2 _ Pommes Couronne deNoel

M Jardinierede ljzgumes

Assiette desFromages Francais
French cheese-plate

ïïÊL parfait ft

8 Served only December 25thg December 26th alaCarte /"redely Berends 9
g For Reservations: 625666-625667. Conseiller Culinair §



Grand casino wint
bij licht gespeelde
softballwedstrijd

ORANJESTAD — Op het
RCA- veld werd in de vroege
ochtenduren- licht de
softball- wedstrijd gespeeld
tussen de werknemers van
Grand Casino Holiday Inn en
GoldenTulip Casino.

De veteranen van Grand Casi-
no bleken duidelijk de meerde-
ren van de jongerecollega's van
Golden Tulip, hetgeen uit de 11-
-5 overwinning wel bleek. Win-
nende gooier was Camilio Noor
en verliezende Pedro Zievinger.
Voor Grand Holiday waren de
beste slagmannen: Janchi
Arends en Freddy Tromp met
drie hits in vier beurten. Voor
Golden Tulip was de beste slag-
manDoys Willems 3-2.

Dronken man boos
over uitblijven
van tv-toestel

ORANJESTAD— Politie-
assistentie werd gevraagd
voor een dronkenman die op
een adres te Sabana Grandi
met iedereen wildevechten.

Dereden hiervoorwasdatdeze
man, de 45-jarige E.J., vier
maanden geleden zijn televisie-
toestel ter reparatie had ge-
bracht. Deze bleek nognietklaar
te zijn daar de onderdelen moei-
lijk te krijgen zijn. E.J. werd
hieroverzo kwaad, dathij zijn ei-
gen tv- toestel beetpakte en bui-
ten aan diggelen gooide. Hij be-
dreigde de bewoner nog zijn wo-
ningin brand te zullen stekenen
vertrok. De politie zocht E.J.
thuis op en onderhield hem be-
hoorlijk.

MANCffITO^
met 20% en

W 10%korting
fjww/ in de maand

_H .7 December 1987

mmy voor de hypermoderne en
■r traditionele man.
ffA. Grote en kleine maten.
Pp^ Geopend tot 9.00 p.m.

Q MANCHTTO'S
"fl Fergusonstraat j

Groot handelsbedrijf in levensmiddelen heeft in
haar staf plaats voor

EEN INKOOP/VERKOOP
FUNCTIONARIS

Vereisten: Kennis en ervaring in levensmid-
delen branche is een eerste ver-
eiste.
Voor iemand dievooruitwilkomen
goede toekomstmogelijkheden.

EIGENHANDIG GESCHREVEN SOLLICITA-
TIEBRIEFonder "Inkoop/verkoop"terichten aan
het bureau van ditblad: Nassaustraat 110, Oran-
jestad.

V
n 'n'-n. A .n.--rM ® M

1 GOLDEN TULIP 1
7 ARUBA CARIBBEANRESORT & CASINO i
è PROUDLY PRESENTS A j, CLASSIC RECITAL PROGRAMME fof L.v. Beethoven, F. Chopin, M. Bruch and Z. Kodaly l
i fay ]

LOUISE GORSIRA — CELLO \
> JOKE VAN KREGTEN — PIANO )

! On Tuesday Dec. 22nd 1987 in our Banquetroom 8.30 p.m. JTickets /1.10.-/$5.50 at the door. if

« "£) «A TOY ju g
I mWm -<^ b« Sh I_fl__.-4L7

2 &V _-/ Windstraat7 g
2 2
* despeelgoed expert *
j Vanaf 17 November 1987tot 1 januari 1988 |
* krijgt Uop alle inkopen aan speelgoed boven A’1.10.- »1 EEN KORTING VAN 10% \ï Tevens doet U mee aan onze *"SANTA CLAUS WEDSTRIJD" 1
2 met vele mooie prijzen. 2
2Detrekking vindt plaats op 4 januari 1988en de uitslag 2
2 wordt via dekrant bekend gemaakt. 2
2 2

| *** AMSTERDAM *-%.
JEWELRY CENTER

I
Si:

I
Openingstijden: 10 v.m. - 1 n.m. / 4 - 7 n.m.

1| f

Casa del Mar Beach Resort

fSm 'o* fieci~.

jN champagne jÊBË

!] Distributeur: ||
Mercurius Trading Company
Fergusonstraat -Tel.: 21470 - 22345

't ifni 1ILS oSiutèer(ato I
(ra\ v / Nassaustraat #I4,Oranjestad,Aruba KS

(j IS SEEKING Afc

/ffj) APPLICANTS FOR |E
fi " " SALES-LAVIES " '1
£S REQUIREMENT: {%k

- must speak English rSpanish j^f?
and Dutch M

'ji\ - must have at least 5 yrs WJf
Te experience with china & fv>)
y' crystal.

tfQ - nice personality /^

Jfl FOR APPOINTMENT PLEASE CALL MRS.FLANEGIN

<\ AT TELEPHONE: 2IS7B BETWEEN 9 a.m.- 5 p.m. /£*

m+mss*99W
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ARUBA BANK LTD

%£f NOORD BRANCH
NOORD #23A - TEL 31333 or 28060, 26100

INDONESIAN FOOD SPECIALTIESg§||CASHERO 51, PHONE.-31279. <*,
Hl

Ontvangen groot assortiment, 0.a.:
Emping Blinjo Kemiri
Krupukudang Ketjap manis AB C \
Cassave krupuk (pika) Petis Udang
Eagle sauce Gulajawa w
Babi pangang kruiden Peteh
Sambal goreng ebbi Lontong
22 soorten Sarirasa kruidenmix s.Tevens houtsnijwerk uit Indonesië. f
■ ■ - *
ffl GEEFARUBAKADO 1

met defilm
"ARUBA, PARADISE
IN THE CARIBBEAN"
Deze film van René van Nie

is nu op video tekoop op alle
systemen (PAL en NTSC) VHS en BETA

in deboek en souvenirwinkels.
Voor meer informatie: tel. 33623. J| \

| AFtUBAi^
I ENTERTAINMENT
jl fflfe Sunday 6.00 - 6.00

'; iJm&s Anniversary party
£ JV Papito y su Doble Sabor

\\ LG. Smith Blvd. /a^-A.>_*^_ Hf--P__E-fH_,
i| Oranjestad, Aruba. ©jO/pClf© *"* ■' 99*-_T F^i
! Detopnightclub take away tel. 33541 AStfSA
I van Aruba. Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00a.n^

WÊÊm irf?V GOLDEN TULIP _,
■ ff *\fl ARUBA CARIBBEANi -s=s' VIf./ RESORT & CASINO» «i "k_r__7fa«»iMl FANDANGO MIQHTCLI"ij Floating Rottaurant proudlypresents: l(ssü The fabulous

|' onder directie Leny & Eduardo INKSPOT revieW !
]i Open: 11.00 -middernacht. dailycurtain time 10.30p.m- Eij Happy Hour: 6.00-8.00 Taly except Mondays ii Wever. Clubopen from 9:00 p.m. till 2:00 a.m. .1 ZakenlunCheS: O.a. Cover charge show-lime$7.50 min.2 drinks , ï<; Nasslßames en Verse Vis. For reservations please can 33555^; t
!' De tijd breekt weer aan, dat r-^ ._
ji U gezellig met personeel of - V\i\/J ~\\ gezin wilt gaan dineren. "Jlapcnte-^
;! Doe het dan in de gezellige €&WH_E^?B_-_i]_(_)K p

' | sfeer met uitstekende service in
Ij Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833 \
ji Boulevard Theatre ■T" «T TODAY

ij 8:15 p.m. __-?__...: ||&M||y|!i|rl ÏÏwL atl2:üo"'" !

I I __ SEX.MOVIE 18Y^x
I iDrive - in

I I TODAY
'I at 8:30 & 12:00 p.m.
!j ACTION 18vrs. SUNDAY at 9:00 p.m-

Boulevard J^S^ÊÊLKij __
SUNDAY 40_ro_^^T^^^r^

i _____H_F *"\ \# —ft a-Tatatf— -_*_—M-I-^W-1* *- — _E-af -If^T-Hb''' '-%"■ f■ ■ .-i^^-S -'" '^-L«__—_—J(/'^ I

i| Boulevard

i1TODAY OUTOAGEO^F2J2^'.
\ al 0>43 P HI;l( M COMEDY 18 yrs.
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ARUBA
AGENDA

Jj^OORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'■10-17.30 uur; zaterdag gesloten.

24333.

c! spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
3en 22316."Seboy: 027-849.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

NIEMOO.

HEERTJES verschijnen op dinsdag en
Jjj9en kunnen iedere dagtussen 08.00-
I!j*/14.00-17.00uur worden opgegeven;

op zaterdag. Alleen zoekertjes, diejf^aandag en donderdagvoor 10.00 uurtjjn zijn, kunnen de dag daarop (dus
envrijdag) verschijnen.

NCOPENSJA-EVARD THEATER£:^uurMalone (18jr.);24.00uurfa-i//ySi (18)r->-
($45 uur OutrageousFortune (18 jr.).
jJlvE-IN: 20.30+24.00 uur Dragnet (18

k.

(SGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
ff:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:Js2BB/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
; San Nicolas: tel.: 45906;Da-Ctel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

,°°' brandgevallen, ongelukken of
to of ander ongeluk gelieve

opte bellen,tel.: 115)

i IC CENTER: dage-, In, j^Pendvan 07.00-20.00uur; na20.00i n,°rmaties via verkeerstoren.

ik£? SERVICE CENTER (Oranjestad):
%wUurPer daggeopend(alleen geslo-
tenrv? *or|dag 20.00 uur tot maandagmor-U7-00uur).

T/uï^ER HORACIO ODUBER HOSPI-V.ytel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
9.30uur.

J46N'NGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
informatiecentrumPida9 9eopenó van 08.30-12.00 uur -

NO IN|S KEYCLUB COLEGIO ARUBA-
rv °° "Christmas Disco-party» -Rose-Ulsco, Alhambra Bazaar.

«^CONCERT: 20.30 uur zangkoorns en Chantant» - Cas di Cultura.

Vur-'u G: 20°0 uur bowlingtoernooi -Ca-bowling Centre.
>

50, EVARD THEATERjh^'Malone (18jr.).SoZrSantaClaus (alleleeft.);2o.4s
80^Fortune (18 jr.).

'N: 21.00 uur Dragnef (18 jr.).

ARTSEN MUZIEKSCHOOL: 16.30uur
I Vo9ramma-CasdiCultura.
S^/SHOWTIME: 11.00-17.00 uur
«""fo rii o rbeque/carwash-dag inen om

«O m, ■"° Dakota. Na 17.00uur dan-""ziekvan Gordon Disco.

'9>IERING
Ntp-, r zondagsschool Oranjestad met
S?Pkotfi» olJde Protestantse kerk. Na af-

\?th uur Stichting Centra di Barriom VillaNostra.

èK&ESAN NICOLAS
an°^°uurKerstfeestvoordekinderen

?^^^td(r; santaclausen9aita"
86,,2anni.Kerstconcert met deelname vanngkoren- Promenade.

6| :̂ jr[6.3o uur start loopwedstrijd in

A^-: 09.00en 19.00uur.
S^ÜEI iSi!?-00 UUf; zon-: 0800uur-iPO^^PEl-^at.: 19.00uur.3üUr 1900 uur; zon.: 07.30 en

&2° enE?Q : zav-19-00uur; z0n.:06.30,
Ib^DEfu uur-
ffi uUr **"'■ 190°uur;zon.: 10.00en

UiI0:20n: 08-00 uurr^A CrV^S: zon-: 08-3° 9" 18-30uur.
&Nn ir£ zat: 190°uur;zon.: 06.30,30uur.

LEniïS: 19-00uur;zon.: 17.30uur.. ma:09.00 uur. 'öWpS^antse KERKDIENSTEN
Ï" (crthTvJ 000 uur ds A- van den
«schooi °° uurKerstviering zon-

i^nDo;|CciLORADO: 08.30 uur dsA. van
Sst)*PLAT: 10.30uur ds Hessen(Doop-

09.00 uurKerstviering van

ApOSTOLISCHEKERK (Schu-bt 12): 09.30 uur kerkdienst.

TELEARUBA
ftTERDAG: 18.00 Style with Elsa
TÜÜSch <CNN); 18-20 Science and
&Shnol°gy (CNN); 18.40Those ama--3 animals; 19.30Cede Aruba; 19.35
.'S story (CNN); 20.00 Telenoticias;
X 3n In-Top;; 21.00 Estreno:iv^lcome home, Bobby»; 23.05

23.30 Sluiting.

|PNDAG: 17.00 Studiosport; 17.45
$& in review; 18.30 Valeric; 19.00
s"°wtirne; 20.00 Telenoticias; 20.20rJWrts of sport; 20.30 Special; 21.00Vadis; 22.15 CNN international
CS; 22.45 Twilight zone; 23.30 Slui-

O'JANDAG: 18.00Scooby & Scrappy
19v,18-30 CNN International news;
w*The worldtomorrow; 20.00 Teta-
nias; 20.30It's a living; 21.00Dynas-
i^OO Larry King show; 22.45 This
(r^K m Japan; 23.15 Showbiz today,CNN);233osiuitjng.
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Dertig T-shirts
buit gemaakt

ORANJESTAD —Bij dere-
cherche werden drie diefstal-
len gemeld.

Van een zaak aan de Wilhel-
minastraat werd het hangslot
opengebroken en de deur gefor-
ceerd, waarna men er met een
karton sigaretten en een radio
vandoor ging.

Ook aan de Steenstraat werd
van een zaak het hangslot gefor-
ceerd. Erwordt echter nietsver-
mist omdat een bewaker een en
anderop tijdontdekte.

Voorts werd van een wa-
tersport- bedrijf eenraam gefor-
ceerd en werden dertig T-shirts
als buit meegenomen.

Party voor goed doel
ORANJESTAD — De Kiwa-

nisKeyclub Colegio Arubano or-
ganiseert vanavond om tienuur
een «Christmas disco-party» in
Roseland Disco van de Al-
hambra Bazaar. De opbrengst
van deze disco-party is bestemd
voor charitatievedoeleinden.

Voldaan over verfraaiïngs-project

ORMA: problemen met
douane steeds groter
ORANJESTAD — De

«Oranjestad Retail
Merchants Association» (OR-
MA) heeft de heer Garnet
Reynolds, Ph. D, van «A posi-
tive communication image»,
in de Amerikaanse staat Flo-
rida, eenevaluatie laten doen
van dekwaliteit- zekerheid
voor toeristen op Aruba.

Er werd een evaluatie ge-
maaktvan deschoonheid, vrien-
delijkheid, service en goederen-
selectie van de winkels. Dit was
voor zowel de bij de ORMA aan-
gesloten als niet-aangesloten
winkels. ledere winkel zal bin-
nenkort een copie ontvangen
van de algemene commentaren
van de heer GarnetReynolds.

Uit denieuwsbriefvan de OR-
MA blijkt, dat deproblemen van
de winkeliers met de douane en
invoerrechten met de daggroter
worden. Het bestuur ontvangt
meerenmeerklachten van de le-
denenheeft daarombesloten een
speciale commissie te vormen

om dezezaak tebehandelen. Ookniet-leden kunnen in deze com-
missie deelnemen en moetenhiervoor contact opnemen met
bestuurslid Tico Monte (tel ■21152 of34118).

Winkeliers, die problemen
hebben met invoer van hungoederen, wordt verzocht eenlijst te maken van gegevens en
deze op te sturen naar de heerMonte (per adres The NewAmsterdam Store, P.O. Box 662,
Oranjestad). Dit is voor de OR-MA van grootbelang om zijn on-
derhandelingen met deregering
voort te zetten.

Uit de nieuwsbrief blijkt
voorts, dat eigenaren van win-
kelpanden, managers en leden
van de ORMA binnenkort een
uitnodiging van deregering zul-
len ontvangen omhet "Nassaus-
traat en omgevingproject"te ko-
men bezichtigen. Het ORMA-
bestuur is zeer ingenomen met
de fraaie veranderingen, die
geïntroduceerd werden en heeft
de regering verzocht om zijn
verfraaiïngs- project ook tot de
straten dieparallel lopen met
"downtown Oranjestad" uit te
breiden.

*****BONN — De Bondsrepubliek
Duitslanden deDDR hebbendonder-
dagvoor de 2ekeer binneneen week
spionnen geruild.Ditmaal waren Het
aan beide zijden3spionnen.Dinsdag
werden 4Westduitsers geruildtegen
3 Oostduitse agenten.

In belangKelly totaftreden gedwongen

Statenlid Booi slachtoffer
verdeeldheid binnen ADN

ORANJESTAD — De par-
tijraad van de ADN heeft
ADN- Statenlid John Booi
verzocht zijn Statenzetel ter
beschikkingvan ex-minister
Charro Kelly te stellen. De
heerBooi is van plan aan het
verzoek van de partijraad te
voldoen en aan het eind van
hethuidige zittingsjaar—dat
inaugustus 1988is—zdjnzetel
terbeschikking te stellen. De
heer Booi bevestigde dit aan
deAmigoe. ~.,__ _

Uit andere gegevens blijktdat
elfpersonen in de ADN in de
laatste partijraad aan de stem-
mingdeelnamenwievan detwee
Statenleden— JohnBooi of Pe-
droBislip — hun Statenzetel ter
beschikking van Charro Kelly
moesten stellen. Zoals bekend
was de heerKelly enigetijdmin-
sitervoor deADNinhetkabinet-
Eman, waaruithijopstapte toen
bleek dathijniet inhet teamver-
band van deministerraad paste.

Van deelfstemmen bleek één
ongeldig, vier noemden denaam
Booi, drie wensten geen twee en
drie warenblanco. Hetvreemde

van dezeADN- verkiezing is dat
blanco- stemmenniet meetellen.
Uiteindelijk werd door vier van
deelfpersonen, dieaanwezig wa-
ren en een quorum vormden, de
heer Booi aangewezen om op te
stappen. Statenlid Booi zal zich
neerleggenbij ditverzoek vande
partijraad, doch heeft wel ge-
stelddathij lidvan verschillende
commissies is en zijn werk als
Statenlid wil afmaken, dus pas
aan het eind zittingsjaar af-
treedt.

In politieke kringen op Aruba
werd met verbazing kennis ge-
nomen van het besluit van de
partijraad van de ADN, vooral
ook omdat deheerBooi inhetbij-
zonders als Statenlid—doorzijn

grote ervaringenkundigheid —veel bijgedragen heeft om de
ADN een goede naam te geven.
Voor deStaten van Arubain het
algemeen en de ADN in het bij-
zonder wordt in politieke krin-
gen zijn aftreden als Statenlid
dan ook als een groot verlies ge-
zien. De verwachtingen zijn dat
over deze gang van zaken nog
niet het laatste woord is ge-
sproken.

Het besluit van de partijraad
van deADNwijst duidelijk in de
richting van eenscheuring. Eni-
ge partijraadsleden hebben
reeds duidelijk laten horen dat
wanneer dit besluit wordt door-gevoerd zij tesamen met Booi
vertrekken.

Voortijdig vertrek uit vergadering
ADN moet sprakeloos blijven
bij begrotings-behandeling

ORANJESTAD — De twee
ADN- Statenleden JohnBooi
en Pedro Bislip kunnen niet
meer sprekenbij debehande-
ling van de hoofdbegroting
1988. De Statenleden, die
dachten dat de eerste ronde
van de Statenleden tot mid-
dernacht zou duren, waren
ompersoonlijke redenen ver-
trokken. Voorzitter Gonzalez— die het pregoratief heeft
een vergadering te schorsen— ging met de eerste ronde
door tot 's morgens kwart
overvier.Toen warendeaan-
wezige leden aan het woord
geweest, behalve de ADN-
Statenleden.

Maandagmiddag komt de
regering aan bod met be-
antwoording, waarna detweede
ronde begint. Hierin kan de
ADN niet praten. Het enige
waarbij de ADN nu kan praten,
is het motiveren van de stem.

waarvoor twee minutenbeschik-
baar is.

DOORVERGADEREN
Naar aanleiding van dit ge-

beuren liet Staten- voorzitter
Gonzalez in Telenoticias horen,

dat een Statenlid bij devergade-
ring dient te blijven totdat deze
afgelopen is. De voorzitter heeft
hetpregoratiefen kanmet de le-
den geen afzonderlijke afspra-
ken maken wanneer een ver-
gadering geschorst wordt. Ove-
rigens is de voorzitter van plan
de hoofdbegroting nog voor
Kerstmis aftehandelen, waarbij
als het moet "doorvergaderd"zal
worden.

MEP-fractieleider Nelson
Oduber liet in een commentaar
horen dat de MEP- fractie tegen
de begrotingen van DOW,
luchthaven en WEB had ge-
stemd, omdat in deze begroting
de mogelijkheden zijn verwerkt
van de regerings- maatregelen,
waarover de Statenzich nogniet
eens hebben uitgesproken. Hij
was het niet eens, dat bij de be-
handeling van het voorstel van
de regering om de Solidaritiets-
belasting met vijftig procent tot
4.1 procent teverlagen, de voor-
zitter maar twintig minuten
spreektijdbeschikbaar aan dele-
den stelt.De heer Oduber sprak
in dezevan een nieuwebelasting
als Kerstgeschenk voor deAru-
baansebevolking.

Maandagmorgen om negen
uur zal de Centrale Commissie
van de Staten het halveren van
de Solidariteits- belasting be-
handelen.

Bonbini-festival
ORANJESTAD — In Fort

Zoutman wordt dinsdag weer
een Bonbini Festival gehouden.
Ditmaal zullen optreden de mu-
ziekband Ola Tropical, de agui-
naldo- groep Campanitas Navi-
denas en de dansgroep Danza
Aruba. HetBonbini Festival be-
gint om halfzeven.

Christina Lompe:
Felatrap
naar Aruba

ORANJESTAD — Me-
vrouw Christina Lampe, van
de nieuwsdienst van TeleA-
ruba, woondeonlangs de der-
de Internationale conferentie
over de journalistiekbij.

Deze conferentie werd in Bue-
nos Aires, Argentinië, georgani-
seerd door Felatrap, de Federa-
tie van de Latijnsamerikaanse
federatie van werknemers bij de
media. Tijdens de conferentie
lanceerde Christina Lampe met
succes het voorstel om de Fela-
trap- conferentie van volgend
jaaropAruba te organiseren. In
Buenos Aires verteldezij over de
situatie op Aruba, waar volop
persvrijheid heerst en hard ge-
werkt wordt aan de economische
opbouw. Zij deeldefolders en an-
derpropaganda- materiaaluit.

Ultimatum weer opgeschoven

Regering wil cijfers
van benzinepomp-houders

ORANJESTAD —De Raad
van Ministers heeft gisteren
nog geen beslissing kunnen
nemen over het verzoek van
de pomphouders om de
winstmarge met 2.8 cent te
verhogen.

De voorzitter van de benzine-
pomp- houders, Reggie Oduber,
bevestigde dateen telegram van
deregering werd ontvangen,
waarin om de cijfers van 1987
werd gevraagd. Het accoun-
tants- rapport zou alleen mel-
ding hebben gemaaktvan cijfers
over 1986.De heerOduberstelde
dat deregering deze cijfers spoe-

dig zal krijgen, zodat meu
dinsdag in deRaad van Minis-
ters beslissingen kan nemen. De
pomphouders wier ultimatum
aan de regering gisteren afliep,
zijn bereid tot aanstaande
dinsdag te wachten.

ORANJESTAD- Onder de
toeziende ogen van haar echtge-
noot gouverneur Felipe Tromp,
premier Eman en zijn ministers
en general managerEwald Bie-
mans (zie foto) gooide mevrouw
C. Tromp- Gomez gistermiddag
een fles champagne tegen de
«Emma», waarmede de officiële
opening van hetBucuti Resort
Hotel een feit was. De heer Bie-
mans, een van de weinigendieja-
ren geleden begon met bezoeken
aan Europa om toeristen naar
Aruba te trekken —overigensmet
veel succes — mocht vele gelu-
kwensen in ontvangst nemen bij
de opening van zijn drie miljoen
dollarkostend project.

LEGALE STAPPEN
Minister Don Mansur beves-

tigde dat de regering nog enige
gegevens nodig hadom een ver-
antwoorde beslissing te nemen.
Op vragen van depers wat debe-
windsman dacht wat de
pomphouderskunnen doen wan-
neer de regering niet op hun 2.8
cent verzoek ingaat, wees hij er-
op dat depomphouders zelfreeds
gesteldhadden legale stappen te
zullennemen en naar derechter
te stappen. In ieder gevalsprak
minister Mansur de ver-
wachting uit dat de pomphou-
ders zullen wachten totdat de
regering zijn beslissing bekend
heeft gemaakt.

Bij de verschillende pompsta-
tions was het gisteren de gehele
dag een drukte van belang van
automobilisten, diehuntank vol
lieten gooien, omdat de moge-
lijkheid niet uit gesloten werd,
dat de pomphouders tot actie
zouden overgaan. Zij hebben nu
laten weten totdinsdagte zullen
wachtenwat deregering zal be-
slissen.

Vergunning voor
optreden muziek-
groepen feestdagen

ORANJESTAD — De poli-
tie heeft algemene vergun-
ning verleend voor het hou-
denvan muzikale uitvoerin-
gen op deopenbare weg in de
periode van 18 december 1987
tot en met 1 januari1988.

Deze vergunning geldt echter
alleenvoor deaguinaldo- en gai-
tagroepen, ter bevordering van
defeeststemming gedurende de
Kerst- en Nieuwjaarsviering. De
voorwaarden zijn, datdeopenba-
re orde nietverstoord mag wor-
den, aanwijzingen en bevelen
van depolitie stipt worden opge-
volgd en geen muziek gemaakt
wordt in debuurtvan kerken tij-
dens godsdienstige bijeen-
komsten.

ITIS WITH GREA TPRIDE THATWE l
ANNOUNCE THE OFFICIAL I

OPENING OF THE 1
BI Bucuti Beaches I
INDEPENDENTLY O C Q H R"T " H O T F IOWNED ANDOPERATED ri C O U H I fl U I CL.

At the same time we want to thank everybody

who cooperated with us in thisproject.

And we want to welcome you all to our magnificent hotel!

ORANJESTAD — v.l.n.r. ”bedenker” Jan Hubert, zijn assistente Seyla
Flanegin en de trotse eigenaar/promotorEwaldBiemans van Bucuti re-
sorts.
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Belangstelling investeerders

Yrausquin: nog
meer autozaken

ORANJESTAD — Tijdens
een gistermorgen gehouden
persconferentie bij Prima
Auto Sales vertelde de grote
motor achter dit agentschap,
Rubentico Yrausquin, dathet
niet uitgesloten moet worden
geacht dat volgend jaarzich
nog meer autozaken op Aru-
ba zullenvestigen.

Enige investeerders toonden
belangstelling om met enige
kleinere autozaken te komen,
die goed gecontroleerd worden,
hetgeen met een dergelijk opzet
ook niet moeilijk'zal zijn. Enige
lokale en buitenlandse inves-
teerders denken daarbij aan de
vestiging van agentschappen
van Fiat en Hondaop Aruba.

De reden, dat Prima Auto Sa-
les met de Hyundai is gekomen,
gebeurdeomdat deze wagens zo-
wel in-deVerenitrdeStaten alsin

Canada alsmedeEuropa tot de
topwagens behoren. In hetbegin
had deKoreaanse maatschappij
geen interesse in vestiging op
Aruba doch uiteindelijk wist de
heerYrausquin — dietweemaal
de fabriek in Korea bezocht —hen teovertuigen naar Aruba te
komen. Begin januari komen
weer twee zendingen Hyundai's
opAruba aanen van dezijdevan
de fabriek inKorea werd de vol-
doening geuit over de positieve
wijze waarop deze wagens op
Aruba werden ontvangenen ver-
kocht.

De manager van Prima Auto
Sabs, JulioCoriel— dietwintig
jaarbij Lago werkzaam was en
daarnabij Unicon—benadrukte
tijdens de persconferentie, dat
het personeel dat bij het bedrijf
werkt, allemaal de nodige erva-
ring op ditgebied heeft.

Finexpo: Aruba primeur

Garantie-overeenkomst
Coral Reef hotel rond

ORANJESTAD — Deze
week werd de overeenkomst
getekend waarbij het land
Aruba zich garant stelt voor
delening aan «BoulevardHo-
tel Corporation» voor de
bouw van het Coral Reef
Hotel.

Namens het land tekende mi-
nister drs. Frank Booi en na-
mens het VenezolaanseFinexpo
(«Fondo de Financiamiento de
las Exportaciones») de vice-
president Policarpo Rodriguez.
Het Coral Reef Hotel, dat ge-
bouwd wordt in hetcentrum van
Oranjestad op deplek waarvoor-
heen de politiewacht stond, telt

306kamers.Krkomt een kanaal
dathet hotelmet dezeeverbindt,
waardoor gevaren kan worden
naar het strand op hetRifeiland
tegenover de luchthaven. Het
hotel, waarvan «Inversiones
ABA CA» de hoofdaannemer is,
zal op 15 december 1988 klaar
moeten zijn.

Aruba is tot nu toe het enige
land waarin een particulier be-
drijf een lening van Finexpo
krijgt doormiddel van een over-
heidsgarantie. Naar deheer Po-
licarpo Rodriguez verklaarde,
zaler na dezeeerste financiering
ruimte kunnen zijnvoor meer fi-
nancieringin de toekomst.

Zakenvaria
IN DE ZEPPENVELDT-
STRAAT in San Nicolas opende
minister Watty Vos (zie foto) de
nieuweColonialßarandßestau-
rant onder leiding van Robert
Emanuel. Minister Vos noemde
de opening van deze zaak weer
een bewijs dat het vertrouwen in
SanNicolas begint terug tekeren
nadat de regering hiertoe de
eerste stappen heeft gezet.

Arias: VS, SU, Cuba kunnen
meer voor vrede doen

Reagan houdt vast aan
militaire hulp contra

’s

WASHINGTON/MANA-
GUA —PresidentRonald Re-
agan van deVerenigdeStaten
is van plan zijn vetorecht te
gebruiken alshetcongres alle
militairehulp aan decontra's
stopt. Dit werdbekend op de
dag dat de Nobelprijs- win-
naar voor devrede, president
OscarArias Sanchezvan Cos-
ta Rica, de twee groot-
machten, deVSen deSovjetu-
nie, evenalsCubaverweet dat
zij niet optimaal hun mede-
werkingverlenen aanhetvre-
desplan voor Midden Ameri-
ka. Inmiddels heeftManagua
zijn buitenlandse vertegen-
woordigers aangewezen voor
'hettechnischeoverlegmetde
contra's over een staakt het
vuren. Dit overleg heeft
plaats in de Dominicaanse
Republiek.

De controverse over het aldan
nietverlenen vanmilitaire hulp
aan de contra's is het be-
langrijksteobstakel voor depar-
lementairegoedkeuring van een
omvangrijk pakket belasting-
voorstellen en overheids- uitga-
ven, waarmee het functioneren

van deregering totheteindevan
hetlopende begrotings-jaar op 1
oktober 1988 gefinancierd kan
worden. DeKerst- vakantievan
depresident en hetcongres staat
alsgevolgvan hetuitblijvenvan
een akkoord op detocht.

Onmenselijke omstandigheden

Hongerstaking dreigt
in politiecellen Aruba

ORANJESTAD — Uit de
Amigoe ter beschikking
staande gegevens blijkt
dat in overvolle politiecel-
len een hongerstaking
dreigt.

Niet alleenzijn de cellen
overvol — in éénpersoonscel
zitten twee mensen — doch
ook de voeding zou tewensen
overlaten. Voorts zou er één
gevalbekendzijnvan eenper-
soon diereeds meerdanvijftig
dagen in een politiecel zit op-
gesloten zonder dat zijn zaak
behandeld werd.

Aangezien in hetHuis van
Bewaring geen plaats meer
is, moeten deze verdachten
onder behoeftige omstandig-
heden in politiewacht- cellen
zitten, die geschikt zijn voor
een persoon dochsoms twee of
meer bevatten. Ook zou niet
de nodige aandacht aan het
"luchten" worden besteed.

Verder zou heterg langduren
wanneeromeen dokterwordt
gevraagddat deze terplaatse
komt.

Overwogen zou worden tot
een hongerstaking over te
gaan om de aandacht op deze
onmenselijke toestanden te
vestigen.Reeds eerder isin de
SanNicolas- politiewacht een
hongerstaking onder ver-
dachten uitgebroken. Het
groteprobleem schijnt tezijn,
dat er niet voldoenderuimte
beschikbaar is. Dat is ook de
reden dat de politie geen
strenge controle op de tippe-
lende vrouwen in de Emma-
straat/Emanstraat kan ui-
toefenen, omdat er geen
plaats beschikbaar is om deze
vrouwen -^tothunuitzetting—op te sluiten. Het gevolg is
dat omwonendenvan Emma-
straat/Emanstraat weer bij-
zonderveel overlast van deze
vrouwen hebben.

VS: geen verstoring militairevenwichtMidden-Amerika

Levering van moderne gevechts-
vliegtuigen Honduras begonnen

TEGUCIGALPA—Hondu-
ras heeftdeeerste tweeF-5 ge-
vechts-vliegtuigen ontvan-
gen van de twaalf welke het
besteld had in de Verenigde
Staten. Het overvliegen van
de toestellen ging als gevolg
van slecht weer niet zonder
oponthoud gepaard.

Het begeleidende transport-
vliegtuig C-140 moest een ge-
dwongen landing maken op de
luchtmacht- basis Scott in Illi-
nois. Toen het weerbeterde kon

de operatie voortgezet worden.
De andere tien toestellen welke
Honduras nog moet krijgen zul-
len in etappes worden afgele-
verd. Hetlaatste toestelkan men
in Tegucigalpa tegemoet zien in
april 1989.

EVENWICHT
De levering van de gevechts

vliegtuigen komt op een
ogenblik dat Midden Amerika
bezig is met een vredesproces, waartoe de presidenten eerder
dit jaar hebben besloten. Ver-
schillende congres- leden in de
Verenigde Staten vinden dan
ook dat de vliegtuigen het mili-
taireevenwicht in dezeregiover-
storen en daarom Nicaragua
mogelijk eenexcuus verschaffen
om soortgelijke vliegtuigen in
Moskou aan te vragen.

Bij het Pentagon in Was-
hington echter legde men er de
nadruk op dat deze vliegtuigen
aan Honduras worden verkocht
omdat dit land zijn verouderde
vloot van Super Mysteres van
Franse makelij moet gaan ver-
vangen. De F- 5 toestellen voe-
gennietstoe aan deoperationele
capaciteit voor wat betreft het
militaire evenwicht in Midden
Amerika. Ook wordt in feite de
luchtmacht van Honduras niet
uitgebreid ermee omdat denu in
gebruik zijnde vliegtuigen te-
ruggetrokken worden. Volgens
hetPentagon is het zo datmet de
aanschafvan de nieuwe Ameri-
kaanse toestellen de reeds be-
staande Hondurese overmacht
op luchtmacht- gebied ge-
handhaafd wordt. "Dit is een
kernstuk voor wat betreftt het
militaireevenwicht van Midden
Amerika", aldus het Pentagon.

In mei lichttederegering van
president Ronald Reagan het
congres in over zijn plan om
twaalf van deze moderne vlieg-
tuigen aan Honduras te verko-
pen voor een prijsvan 75 miljoen
dollar. Bij diegelegenheid toon-
de de senaats- commissie voor
Buitenlandse zaken zich voor-
stander van het blokkeren van
deze transactie, maar er kwam
geen duidelijke afwijzinguithet

congres wat betreft deze ver-
koop. Het gaathierbijom tie"£]
5E- toestellen en twee F-s'*"
vliegtuigen. Laatstgenoemd ty-
pe is een lestoestel.

Honduras isin MiddenAmeri'
ka het land met een van de
kleinste legers. Sinds oudsher
namelijk baseert het zijn verd
digingop zijn superioriteit in "lucht. Honduras en Mexico zij"
dan ook de enige landen in l*8"
tijns Amerika welke over jacht-
vliegtuigenbeschikken.

Slechte behandeling

Doden bij
opstand in
Hondurese
gevangenis

TEGUCIGALPA— By een
gevangenis- opstand in Hon-
duraszijnvier dodenen twin-
tig gewonden gevallen. De
muiters protesteerden tegen
de slechtebehandeling waar-
van zij hetslachtofferwaren.'

De opstand deedzichvoor inde
gevangenisvan SanPedro Sula,
de belangrijkste stad in Hondu-
ras aan deAtlantische kust. De
protest- actievande gevangenen
duurde ongeveer drie uur. Vol-
gens de directeur van deze ge-
vangenis, Delfino Flores, maak-
ten deongeveer zestig bewakers
gebruikvan hunvuurwapens en
schoten daarmee op de gevange-'
nen."Deze verkeerden duidelijk'
in een staat van agressie". Vol-
gens Flores moesten de bewa-
kers wel schieten uit "wettelijke
zelfverdediging, eenvoudigweg
was het: zij of degevangenen.

De opstand was snel voorbij
nadat deautoriteitenhadden ge-
waarschuwd met krachtige
hand te zullen optreden als men
met deactiezou doorgaan. De ge-
vangenis ligt bij de Cabanas
buurt in hetzuidoosten van San
Pedro Sula. In de gevangeniszit-
ten driehonderdgedetineerden.

ONTWAPENING
Volgens de Republikeinse

fractieleider in het Huis vanAt"
gevaardigden Bob Michel staat
Reagan achter het senaatsplan
om zestien miljoen dollar uit te
trekken voor militaire en niet'
militairehulpaan decontra's- 1°
hetHuis echterhebben deDemo-
craten een alternatief voorstel
ingediend dat alleen voorziet in
5,5 miljoen dollarvoor voedsel)
kleding en onderdak voor de
contra's.DeCIAzou alleenmaar
mogen worden ingeschakeld
voor hettransportvan dezevoor-
raden maar niet voor bewape-
ningder contra's.

Sinds het aflopen van het
steun- programma van honderd
miljoendollaraan de contra's op
1 oktober kregen de contra's al-
leennog maar zeven miljoenhu-
manitaire hulp. Een dergehj*
beleid komt volgens Reagall
neer op een eenzijdige ontwape-
ningvan decontra's.

DELEGATIE MANAGUA
De Costaricaanse president

Arias isvan meningdatdeVS,<je
SU en Cuba meerkansen aan de
vrede moeten geven in Midden
Amerika. Hij zeibereid tezijnde
Russische leider Michail Got-
batsjov en deCubaanse leiderFi"
del Castro te ontmoeten om hen
te vragen hun steun te stoppe 11
aanMidden Amerika. Hij voelde
zich "ontmoedigd" doorde toene-
mende militarisering in Nic*'
ragna.

President Daniel Ortega van
Nicaragua heeft de Westduitse
socialist (SPD) Hans- Jurgen
Wischnewski en deAmerikanen
Roger Fischer en Paul Reichler
aangewezen als de SandiniS'
tische vertegenwoordiger op bet
overleg met de contra's in Santo
Domingo. Dit overleg gebeurt
meteen dergelijke delegatie om-
dat de Sandinisten niet recht-
streeks willen praten met de
contra's. Fischer is hethoofdvan
het instituutvoor Conflict- op-
lossinginBoston.Reichler iseen
advocaat die al voor NicaraguB
optradbij het Internationaal ge-
rechtshof inDen Haag. Hetover-
leg in Santo Domingo gebeurt
onder bemiddeling van kardi-
naal Miguel Obandoy Bravo.

Ernstige
rellen in
Jeruzalem

JERUZALEM—InhetAr-
abische deelvan de stad Jeru-
zalem brakenvandaag(*»*?*"
dag) ernstige ongeregeldne-
denuit.Volgens depolitie^U»
het de hevigste rellen seder*
1976. anVerschillende straten waren
vollediggeblokkeerd doorbarn-
kadenenbrandendeautobande»
en er deden zich vecht- partye»
voor tussen jeugdigePalestijns»
demonstranten die met stenen
gooiden en de politie welke ge-
bruik maakte van traangas-
Honderden Palestijnen vielen
eenrestaurant aan vaneen}ooa
se eigenaar en staken dit m
brand.
Promotor van
Kamelen-project
voorrechter

ORANJESTAD -Voor he*
gerecht in eerste aanleg na»
maandag debehandeling plaa»
van een zaak, die de advocaat
van P.N. — de promotorvan net

kamelenporject - tegen het
landArubaheeftaangespannea.
Dit omdat zijnkliënt opnieu* *
aangehouden en opgesloten om
uitgezet te worden met mogeUJ
ke uitleveringaan deVerenig^
Staten diedaarom gevraagd»
heboen-HijzitophetogenbUk
opgesloten in het Huis v»
Bewaring.

I SCHOENEN - TASSEN \
JONGENSSCHOENEN «

i *voor de komende feestdagen grote keuze bij ü

i llüll I| Schoenhandel |
Nassaustraat 85 - ENNIA-gebouw

Prettige Kerstdagen |
L Voorspoedig Nieuwjaar %

EXECUTORIALE VERKOOP
VINDISHI

Op dinsdag, 22 december 1987, des voormiddags om 10.00 uur, zal door
ondergetekende, deurwaardervoor burgerlijke zaken op Aruba, worden
overgegaan tot de openbare verkoop van de bij proces-verbaal van 10
december 1987 van hem, deurwaarder, in executoriaal beslag genomen
roerende goederen, t.w.:

4 Whisp-air Units;
2Electr. weegschalen;
Metalenrekken, metalen stoelen, filekasten,
lessenaars, tikmachine, tiktafel, glazen
uitstalkasten, staandekoelkast, cosmetica
etc. etc;

Voormelde goederen zijnte bezichtigen tweeuren vóór de verkoop in het
winkelpandwaaringevestigdBOTICA NACIONAL N.V.aan deL.G. Smith
Boulevard z/ntegenover Dr. HORACIO ODUBER HOSPITAALen zullen
aldaar worden verkocht volgens plaatselijk gebruik, bij opbod en tegen
gerede betaling. . Get. N.E. Hart.

Deurwaarder.

Stichting "de Geestelijk Gehandicapte"
Aruba

roept sollicitanten opvoor defunctie van:
GROEPSASSISTENT/E

De sollicitant dient in het bezit te zijn van:— diploma Internaatszorg, of— diploma Kinderverzorging, of— gelijkwaardige opleiding— enige ervaring in de zwakzinnigenzorg strekt tot
aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties met referenties te richten binnen
tien dagen aan de Algemeen Directeur van Stichting "de
Geestelijk Gehandicapte", Piedra Plat 86-A, Postbus 314,
Oranjestad, Aruba.
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Laatste partij WK schaken afgebroken
Klein voordeel voor
wereldkampioen Kasparov

SEVILLA—GariKasparov
mag zich nog een dag langer
wereldkampioen schaken
noemen.De 24een laatstepar-
tij uit de tweekamp tegen
Anatoli Karpov werd na 41
zetten afgebroken ineen voor
de titelverdediger licht voor-
delige stand. In de afgebro-
ken party bezitKasparov een
pion meer. Het lijkt nog een
lange weg om deextra pion te
kunnen materialiseren tot
een vol punt.

Het scheelde inSevillavrijdag
overigens weinig of Kasparov
hadzich ookvoor dekomende ja-
ren wereldkampioen mogen noe-

men. Karpov voldeed net voor
het vallen van de vlag aan het
vereiste aantal zetten. De stand
in het duel blijft daardoor 12-11
inhetvoordeel vanKarpov. Kas-
parov heeft aan een eindstand
van 12-12genoeg om zijntitel te
behouden.

Strijdend voor zijn laaste
kans, slechts door een overwin-
ningkan hij zijn wereldtitel be-
houden, is Gari Kasparov vrij-
dag de 24e partij uit de
schaaktweekamp tegen Anatoli
Karpov van start gegaan. De
eerste zetten van de wereldkam-
pioen waren schijnbaar niet die
van deman diealleenmeteen ze-
ge gediend is. Kasparov opende
voorzichtig, zoals trouwens de
meeste deskundigen in Sevilla
haddenverwacht.

Een al te optimistisch ope-
ningsoffensief zou de dreigende
nederlaag in de tweekamp kun-
nen versnellen. Voor de Neder-
landse grootmeester Hans Ree
was het begin van Kasparov
geen verrassing. "Zijn enige
kans ligt in eenrustigbegin. Als
hijeen sterkagressieveopening
in zijn repertoire had, zou hij
hem wel gebruikt hebben." De
Nederlander verwachtte dat de
wereldkampioenzouafsturen op
een afgebroken stelling om via
het nachtelijk analyseren de
winst-variant te zoeken. Daar-
mee zou een traditie gebroken
worden. In Sevillaheeft Kaspa-
rov nog geen winstpartij op een
nederlaagkunnen laten volgen.

Kasparov opende departij met
c4. De opening steldeKarpov
voor weinig verrassingen. Zijn
antwoord, e6, was dat wel. De
wereldkampioen had na de vier-
dezet, b3, demogelijkheid er een
Catalaanse partij van te maken.
Hijkoos echternietvoor dieweg
maar voor een zijpad waarmee
hij detheoretische strijdkon ont-
wijken. De 24-jarigeSovjet koos
hiermee volgens grootmeester
Goefeld voor een vrij onbekende
variant in deCatalaan waarmee
de aanvalopdestellingvanKar-
pov van het midden uitkwam.

Maar de ideeën van de groot-
meesters aan het bord verschil-
den ditmaalvan gedachten van

de meesters in de commentaar-
zaal. Na de tiende zet waren de
zaal-specialisten van mening
datKasparov zijnkansen zoube-
proeven door een aanval op de
koningsvleugel vanKarpov. Dat
bleek niethet geval.De uitdager
nam de gewenste maatregelen,
slootdediagonaalmet de loperaf
om de druk op dekoning te voor-
komen.

Kasparov diende daarom zijn
plan te wijzigen. Hij leek de
ideeën van Goefeld alsnog tot
uitvoer te brengen. Hij probeer-
de doorruimte in het centrum te
maken de druk op het midden
van de zwarte verdediging te
vergroten. Hij slootom datte be-
reiken de diagonaal al-h8af.

Het onverwachte verloop
noopte het tweetal tot het ge-
bruiken van veel bedenktijd. Na
vijftien zetten hadden beiden
een uuren 26 minutengebruikt.
Het verloop van de partij werd
daarna gekenmerkt dooreen be-
dachtzaam opererende Kaspa-
rov die zijn aanval op de ko-
ningsvleugel van Karpov lang-
zaam opbouwde. Het gebrek aan
voldoende tijd werdvoor beiden
steeds belangrijker. Vooral de
uitdager kwam in grote proble-
men. Slechts seconden voor het
vallen van de vlag, deed hij de
40e zet.

De afgebrokenstelling gafvol-
gens de experts in Sevilla
winstkansen voor Kasparov. De
wereldkampioen mocht naar de
analysekamer gaan om met zijn
secondanten de smalle wegnaar
winst te zoeken.

TENNIS/GOTEBORG — Zwe-
denheeft in definalestrijd om de
Davis-beker een 2-0 voorsprong
genomen op India. In het eerste
duel won Mats Wilander zonder
enig probleem van Ramesh
Krishnan, Indiaas sterkste ten-
nisser met decijfers 6-4,6-1,6-3.
Het tweede duel tussen Anders
Jarryd, vervanger voor de ge-
blesseerde Stefan Edberg, en
Vijay Amritraj werd ook een
Zweedse overwinning: 6-3, 6-3,
6-1.

SCHAKEN/HILVERSUM—In
deKRO-tweekamp schaken tus-
sen Jan Timman en de Joegos-
laafLjubojevic heeftTimman de
vijfde partij gewonnen in 23 zet-
ten. Hij leidt nu met een voor-
sprongvantweepunten:3,s-1,5.
De winst was debeslissing in de
tweekamp, daar er totaal zes
partijenworden gespeeld.

HONOLULU - CARLA
BEURSKENS heeft zondag de
marathon van Honolulu gewon-
nen. De Nederlandse atlete was
desterkste van de aanwezige da-
mes. Zeker 150 atleten hebben
voor demarathoneen voedselver-
giftiging opgelopen.Het departe-
mentvangezondheidvanHawaii
zei dut de meeste deelnemers in-
middels weer zijnhersteld.

Laatstepartij
WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — De 24e en

laatste partij wordt vandaag
voortgezet. De partij werd na
de 41e zet afgebroken. In de
afgebroken stand heeft Kas-
parov een pion meeren de ex-
perts zien (kleine) winstkan-
sen voor de regerend we-
reldkampioen. De vraag is
echter: worden diegevonden?

De partij had het volgende
zettenverloop:

Wit:Kasparov
Zwart: Karpov

Catalaans
1. c2-c4 e7-e6
2. Pgl-f3 PgB-f6
3. g2-g3 d7-d5
4.b2-b3 LfB-e7
5. Lfl-g2 0-0
6.0-0 b7-b6
7. Lcl-b2 LcB-b7
8. e2-e3 PbB-d7
9. Pbl-c3 Pf6-e4
10. Pc3-e2 a7-a5
U.d2-d3 Le7-f6
12. Ddl-c2 Lf6xb2
13. Dc2xb2 Pe4-d6
14.c4xd5 Lb7xds
15. d3-d4 c7-c5
16.Tf1-dl TaB-c817-Pe2-f4 Ldsxf3
18. Lg2xf3 DdB-e7
19.Tal-el TfB-d820. d4xcs Pd7xcs
21. b3-b4 asxb4
22.Db2xb4 De7-a7
23. a2-a3 Pd6-f5
24.Tc1-bl TdBxdl
25.Tblxdl Da7-c726. Pf4-d3 h7-h6
27.Td1-cl Pfs-e7
28.Db4-b5 Pe7-f529. a3-a4 Pfs-d630. Dbs-bl Dc7-a731. Pd3-e5 Pcsxa432.Tclxc8 Pd6xcB33.Db1-dl PcB-e734.Ddl-dBl KgB-h735. Pesxf7 Pe7-g636. DdB-e8 Da7-e73". De7xa4 De7xf7
38. Lf3-e4 Kh7-g839.Da4-b5 Pg6-f840.Db5xb6 Df7-f6
41.Db6-b5 Df6-e7

Agebroken.
De afgebroken stand is:

gltDhsLe4e3>{2tg3>

Zwart: KgB,De7,PfB,e6,g7,

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
Qfi^r ad'
dinïfndvanO900"12.00/14.00-17.00uur

en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
b?w* aCOr Bowlin« clvb' Chuchu-

van niin.9s,i'den: maandag t/m donderdag
vanic °" 0200 uur; vriida9 en zaterda9«mi5.00uur tot na 02.00uur;zondagvanal'd-00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURAÇAO
S8*uroPlaza)
nßlf,,re. maandagavond om 20.00 uur gele-peld tot schaken.

SCHAAKVERENIGINGJANWE
elka Bario Janwé)
«chaaia,erdag van 09.00-13.00 uur uur
tot 23 " en ",rainingvoor dejeugdvanaf 7

CURECCO
I~^he '87showdown)
striirt °°uur auto-remotecontrole- wed-
Racefra J"*53 W Curacao"Co"* lsland

ZONDAG ZEILEN«g,ubABiento)

]0-00 uur start eerste race;

'w uur tweederace -SpaanseWater.
HONDENCLUB CURAÇAO

(HCC)

,rÜ? uur halfjaarlijkse examens
1;tn00rzaarnrleid voor honden»;
"*uur prijsuitreiking -HofiRust & Burgh.

CURECCO
17rL anche'87 showdown)
strivf 21■°° uur auto"remotecontrole- wed-denAruba vs Curacao - Coney Island

PEC Zwolle verliest (0-5)

VVV behaalt grootste
winst van seizoen

VENLO — VVV gaat met
een tevreden gevoel de win-
terstop in. Halverwege de
competitie heeftdeploeg vier
punten meer dan vorig sei-
zoen, toen deVenlonareneen
plaats in de na-competitie af-
dwongen. Vrijdag behaalde
VVV, door uitstekend voet-
bal in de tweede helft, zijn
grootste zege van ditseizoen,
5-0. Heel Venlo sprak na het
succes over de derde plaats,
die de ploegtenminste 24uur
mag bezetten. Sinds 1961,
toen WV als derde eindigde
is dat niet meer voorge-
komen.

Deroep omeen spits iswatver-
stomd na de acht doelpunten in
minder dan een week (tegen
Ajax werd driemaal gescoord).
Toch gaat de zoektocht verder.
VVV wacht immers nog een
zwaar programma met maar ze-
ven thuiswedstrijden. Trainer
JanReker gaat zelfook even in
dewachtkamer. Hem is een ver-
beterd contract in het vooruit-
zicht gesteld, maaronder andere
Roda-sponsor Nol Hendriks
lonkt naar de Oostbrabander,
die vlak na de vakantie zal be-
slissen over zijn voetbaltoe-
komst.

PEC Zwolle werd vooral in de
tweede helft overtroefd en had,
opkansen van invallerBuisman
en Van der Waartna, niets in te
brengen. Jan Reker sprak van
een perfecte tweedehelftvan zijn
ploeg. "Een echte happening. Ik
heb VW nogniet zo goed gezien
dit seizoen."In dietweede vijfen-
veertig minuten scoorde de
thuisclub vier keer. Luhukay
haalde met linksuitnaeenvoor-
zet van Nijssen en een hakbal
van Lammers. De topscorer van
VVV maakte zelf nummer drie
door een voorzet van weer Nijs-
sen in twee instanties te benut-
ten. Eijer, de makervan de ope-
ningstreffer in de zevende mi-
nuut, schoot nummer vier er in
meteen drogeknal, enBerghuis,
met hethoofd,maakte het vijftal
vol.

Voor rust maakte VVV een
vroeg doelpunt. Snelle treffers
zijnmomenteel het handelsken-
merk van de ploeg. Tegen PEC
schootEijer alnazeven minuten
keihard in. De bal was voor zijn

voeten gekomennadatLukuhay
de lat had getroffen. PEC bood
voorrust degelijk tegenstand en
had toen ook een aantal moge-
lijkheden, Yucedag, Van der
Waart en Cooke faalden echter
voor Roox.

Royal Scorpions eert spelers

Marlison Brigitha meest
waardevolle speler 1987

WILLEMSTAD - Als afslui-
ting van het baseball-seizoen
1987 heeft het bestuur van
Royal Scorpions Maduro &
Curielbank zijn spelers een
gezellige dag aan geboden in
een hofi teFuik.Tijdensde ge-
zellige BBQ werden aan een
aantal spelers prijzen over-
handigd.

Het bestuur, in samenwer-
king met detechnische commis-

sic en de spelersraad, eerde de
spelers die zich respectievelijk
gedurende de tweede en derde
ronde van decompetitiezichvoor
declubflink hadden ingezet. Te-
vens werd de meest waardevolle
speler van de club aangewezen.
Na een toespraak van voorzitter
Eduardo Cova en manager Mar-
cel Brigitha ontvingen Orlando
Nicolina (2e ronde) en Miguel
Martina (3e ronde) hunprijs.

De meest waardevolle speler,
die de jaarlijkse Raffy Josefa-
beker ontvangt, werd Marlison
Brigitha. Namens alle spelers
werd debeker overhandigd door
Arthur Davelaar. Hij was vorig
jaarhet meest waardevolvoor de
club. In zijntoesprakkeek Dave-
laar in detoekomstenzagvoor de
club een zonnige toekomst,
waarin goedekansen aanwezig
waren om hetkampioenschap
weer te heroveren. De mentali-
teit diehiervoornodigis, bezit de
ploeg reeds, hield hijzijn gehoor
voor.

Sport in het Kort
VOETBAL/ZUERICH-DeUe-
fa heeft hetberoep, dat Hadjuk
Split had aangetekend tegen de
stafnaar aanleiding van het in-
cident in het EC-duel tegen
Olympique Marseille, niet ont-
vankelijk verklaard. De club
gaat nu financieel, volgens de
voorzitter, een zeer moeilijke
toekomsttegemoet. Ookwerd de
club door de nationalebond ge-
straft. Voor onbepaalde tijd mo-
gengeen competitiewedstrijden
in eigen stadion worden afge-
werkt. Mocht de club zich in de
komende twee seizoenkwalifice-
ren voor een van de drie EC-
toernooieh, dan heeft men zich
blij gemaakt met een dode mus.
Men is voor twee seizoenen uit-
gesloten van deelname aan een
van de drie toernooien.

0-0-0-0-0
SCHAATSEN /SKIËN — De
Noorse ijsclub Herkules uit
Skiën is niet in staat het
schaatstoernooi om het
allround- wereldkampioenschap
voor dames teorganiseren. Defi-
nanciële middelenvoor het hou-
den van het evenement zouden
ontbreken. De schaatsbond van
Noorwegen en de internationale
schaatsfederatie zijn op zoek
naar een andere locatie voor het
toernooi, datvoor 12en 13 maart
op dekalender staat.

0-0-0-0-0
SCHAATSEN /LEEUWAR-
DEN—Hetaantalklunplaatsen
in de Elfstedenroute kan aan-
zienlijk worden verminderd als
de kwaliteit van het ijs wordt
verbeterd. Men wil horizontale
stromingsschermen aanbrengen
op plaatsen waar dekwalitiet
van het ijs slecht isdoorde snelle
stroming. Deze schermen zitten
op ongeveer 20centimeteronder
deoppervlakte.

0-0-0-0-0

VOETBAL /IZMIR — Turkije
heefteindelijk, in delaatste wed-
strijd van de voorronden voor
kwalificatie voor het Europees
kampioenschap gescoord. Al-
hoewel de Turken verloren met
2-3 van Joegoslavië, vierde men
tochfeest. Inhet zesde en laatste
duel in groep4, datEngeland op-
leverde als groepswinnaar voor
West-Duitsland, scoorden de
Turkenin Izmirtegen de Joegos-
laven tweemaal. In de vijf duels
ervoor had men geen enkel doel-
punt gescoord. De namen van
Yusufen Feyaz zijn voortaan
verbonden aan deze tweeTurkse
treffers. 10.000 toeschouwers
waren er getuige van. Voor de
Joegoslaven scoorden Radnovi
enKatanecvoorrust 2-0.Narust
scoorde Hajibejic de derde
treffer.

0-0-0-0-0
BOKSEN/CARTAGENA — De
Colombiaan Fidel Bassa heeft
zijn wereldtitel boksen in het
vlieggewicht (WBA-versie) be-
houden. Hij versloeg uitdager
FelixMarti uit deDominicaanse
Republiek oppunten.

0-0-0-0-0
BOKSEN/POINTE A PITRE -
De vacante Europesebokstitel in
hetweltergewicht is vrijdagver-
overd door de Fransman Pierre
Joly.Op zijngeboorte-eilandGu-
adaloupe versloeg hij de Spanj-
aardMiguel Suarez oppunten.

0-0-0-0-0
BOKSEN/LAS VEGAS—Geor-
ge Foreman blijft een geslaagde
rentree in de boksring maken.
De 40-jarige vroegere we-
reldkampioen in het zwaarge-
wicht versloeg inLas Vegas zijn
Amerikaanse landgenootRocky
Sekorski door technisch knock-
out in de derderonde. Het was
Foremans vijfdezegein evenveel
duels sinds zijnterugkeer.

Vanmiddag in Sta Maria Ballpark

Coca Cola en Super Sport
Shop strijden om titel

WILLEMSTAD—Vandaag
wordt in het Sta. Maria
Ballpark het seizoen 1987
voor deLiga Vruminga afge-
slotenmetdelaatste Wedstrij-
denvan de play-offs. De win-
naarvan hetduel tussen Coca
Cola en Super Sport Shop
mag zich kampioen van 1987
noemen.

Super Sport Shop hadzich vo-
rig weekeinde al kunnen ver-
zekeren van detitel. A.G.T. ver-
hinderde ditechter. Vooral Alci-
des Juliana van AGT (6 uit 5)
was de grote man in de overwin-
ningvan deAGT-ploegop de jon-
gens uit Sta. Maria. Gregory Of-
ferman, ondanks het feit datSu-
per Sport Shop 14 hits sloeg (in
tegenstelling tot de zeven van
zijn eigen ploeg), werdwinnende
werper. Zijn ploeg triomfeerde
met 8-7. Sandrick Balentina
werd de verliezende werper.

Inhet andere dueldatin hetaf-
gelopen weekeinde werd ver-
speeld (Coca Cola - Marchena
Hardware) werd Coca Cola win-
naar: 6-5. Dit ondanks het feit
dat de frisdranken-ploeg twee
veldfouten meer hadden dan de
hardware-ploeg (4 tegen 2). Ook
hier was een slagman de
doorslaggevende factor! Terence
Elisabeth nam in drie slagbeür-
ten twee hitsvoor zijnrekening.
Stanford Landburg stond de te-
genstander maar vier hits toe.
Zijneigenploegkwam slechtstot

drie honkslagen, die echter wel
voldoende bleken voor de over-
winning. Giswin Celestina was
verliezende werper.

VandaagstrijdenCoca Colaen
SuperSport Shop om detitel. Na
het duel om de derde plaats
(13.00 uur) tussen Marchena
Hardwareen AGT, volgt defina-
le. Aanvang 15.00 uur in het
Ballparkvan Sta.Maria. Voorde
ploeg uit Sta. Rosa (Coca Cola)
gooit Stanford Landburg weer,
terwijl voor Super Sport Shop
ConsueloBalentina debal vanaf
deheuvel laat vertrekken.

Omongeveer vijfuur is dan de
prijsuitreiking. De bekers zijn
doorPalaciosdi Trofeos beschik-
baar gesteld.

DDR gaat
naar Seoul

TAUB E R -BISCHOFSHEIM—Devoor-
zitter van de Oostduitse
schermbond Rolf Borrmann
heeftin Tauberbischofsheim,
waarkomend weekeinde een
interland wordtafgewerkt te-
gen de Bondsrepubliek, ge-
zegd dat zijn land niet van
plan is mee te doen aan een
eventuele boycot van de
Olympische Spelen.

"De DDR is er by in Seoul.
We gaanhoe danook. Ons Na-
tionaal Olympisch Comité
heeft datbesluit al in een
vroeg stadium genomen."

Op de vraag waarom de
DDR die beslissing dan nog
nietheeft doorgegeven aan
het lOC, antwoordde
Borrmann: "We hebben alle
tijd. De inschrijfternujn loopt
pas in januariaf."
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MARTIN VLIETMAN GROTE STIMULATOR VAN TOERISME
Princess Beach

’family resort hotel’
J^LLEMSTAD— "Het Prin-

Beach Hotel moet een fa-
?%resort complex worden,
*j|et allerlei faciliteiten, zoalsjj^oiekamers, een luxe casi-
jj°>goed uitgeruste restau-rs, stranden, voorzienin-
»eDvoorkinderen, tennisba-, e&, mogelijkhedenvoor scu-
»*■ divingen ga zomaar door.

at is ons ideaal.En dan spe-
laal gericht op toeristen uit
e middenklasse en hoger.
J^Bhotel gaatzichvooral ex-POn eren Q p je Europese

apkt. De Westeuropese toe-

risten, daar gaan we op
mikken".

Frank Maynard, general
managervan hetPrincess Be-
ach Hotel zit op zijn praat-
stoel, enthousiast bijgestaan
door gedelegeerd commissa-
ris van de Holding Company
Curacao N.V., Berend Prak-
ken, en public relations des-
kundige Arturo (Tula) Je-
surun.

Vanavond verricht gedepu-
teerde van Toerisme Herman
George de officiële opening van
de Pelican Wing van het Prin-

cess Beach Hotel & Casino:
"Hiermee is een mijlpaal in de
geschiedenisvan het hotelwezen
bereikt". Zo begint Jesurun het
gesprek.

ARTURO JESURUN

WINTERSLAAP
"Na het zeer ongelukkige ge-

beuren van 30 mei 1969 is het
voor het eerst sinds de opening
van het voormalige Arthur
Frommer Hotel, dat er weer een
aantal hotelkamers is bijge-
bouwd. De winterslaap is nu
voorbij".

De grote motor achter deze
nieuwe ontwikkeling in het ho-
telwezen is drs. Martin P. Vliet-
man. Jarenlangis Vlietman ac-
tief geweest in het ontwikkelen
en beheren van resort-hotels en
casino's niet alleen op Curasao,
maar ook op Aruba en op St.
Maarten. Martin Vlietman is
zijn indrukwekkende loopbaan
begonnenalsaccountant bij Mo-
ret enLimpberg.

In de zestiger jaren ging hij
zich steeds meer bezig houden
methaalbaarheids-studiesenfi-
nanciëlecontrolesin de hotelsec-
tor. Vanaf 1968 is hij beheerder
van o.a. hetHoliday Inn Hotelop
Aruba en Curasao. Tevens is hij
tot 1973 directeur en aandeel-
houder geweestvan hetvoorma-
lige Arthur Frommer Hotel. In
1980 heeft hij de Curagao Hotel
Management Corp. N.V. opge-

richt.

POSITIEF
Tevens sloothij in dat jaareen

beheerscontract met Holding
Company Curagao N.V. af voor
het beheer van het Princess Be-ach Hotel & Casino. Dit hotel is
het eerste overheids- hotel met
een positieve cash-flow sinds
1986.Dit heeft deHolding Com-
pany Curagao ertoebewogen hetadvies van Martin Vlietman op
te volgen:van dithotel eenvoor-
beeld te maken voor Curagao.
Als alle verbouwings- plannen
in 1989zijn gerealiseerd, dan ishet Princess Beach Hotel her-
schapen in een echt "Resort Ho-
tel& Casino".

De eerste fase van de uitbrei-
dings-plannen van dithotel isnu
gerealiseerd. Jesurun legt uit

datnu 72 van de 136kamers zijn
gerenoveerd en dat met de ope-
ning van de nieuwe vleugel er
nog eens 65 kamers bijkomen:
"Oorspronkelijk waren de hotel-
kamers ondergebracht in vier
vleugels. Eén daarvan wordt af-
gebroken. Volgend jaarbegint
de tweede fase van de uitbrei-
ding.Dan komt er nog een iden-
tieke vleugel bij en daarna be-
ginnenwe met een time-sharing
project dat in 1989 gereed moet
komen."

"Na voltooiing van deplannen
is het hotel met 220 kamers uit-
gebreid. Tesamen met het Holi-
day Inn Hotel, het Las Palmas
Hotel en het Princess Beach Ho-
telheeftMartin Vlietmanop Cu-
racao alleen al 620 permanente
arbeidsplaatsen in de hotelsec-
tor gecreëerd. Dat is nietniks."

TWEEDE FASE
General managerFrank May-

nardvult hetrelaas van Tula Je-
surun aan: "In januaribeginnen
wemet de tweedefase. Dan wor-
dener nogeens 65kamers bij ge-
bouwd. Het hotel moet dan een
stuk terrein links van het hotel
overnemen. Dit terrein is nu
gouvernements- eigendom. Te-
gelijkertijd willen we danook derooi tussen het hotel en het
strand van het Seaquarium
dichtmaken. Die rooi geeft nu

muggen- overlast. Als dit om de
een of andere reden niet kan en
dierooi een afwateringmoetblij-
ven, danzullenwe tweebrugget-
jesbouwen die de hotelgasten
toeganggeven tothetstrandvan
Seaquarium.Dit hele stukwordt
compleet met de landscaping een
aantrekkelijkwandelgebied.

Maynard vertelt over de ver-
anderingen die het zwembad en
de parkeerplaats zullen onder-
gaan: "Volgend jaar zal het
zwembad geheel worden afge-
broken. Nu moeten mensen die
naar het zwembad willen gaan
een trap op en weer een trap af.
En dietrap belemmertvanuit de
coffee shop het uitzicht op zee
volledig. Dat moet veranderen.
Als het nieuwe zwembad gereed
is,hebben de gasteneenprachtig
uitzichtop het strand.

MARTIN VLIETMAN

PARKEERPLAATS
"Tenslotte gaan we de par-

keerplaats ook nog uitbreiden.
Het nieuwe parkeerterrein zal
plaats bieden aan ongeveer 300
auto's.Verder zal deweg dievan
het Seaquarium naar Punda
loopt, recht getrokken worden.
De toegang tot het hotel zal dan
ook aanzienlijk verbeterd zijn.
Nu moeten automobilisten die
langs derotonde komen, eenrare
kronkelbeweging maken. Ook
dat gaat veranderen."

De derde fase start in 1989.
Dan wordt begonnen met een ti-
me-sharingproject, datnog eens
100 nieuwe kamers zal opleve-
ren. Gevraagd naar het type ho-
tel,datPrincess Beach uiteinde-
lijk gaat worden, antwoordt Je-
surun: "Wij willenvan het Prin-
cess Beach Hotel een model ma-
kenvoor dehotelsopCurcagao in
detoekomst. Wij mikken op toe-
risten uit de middenklasse en
daarboven.Dan moetje daarook
faciliteiten voor scheppen zoals
mooiekamers, een luxueuze lob-
by, goederestaurants, een nieuw
zwembad en een mooi strand.
Het Princess Beach Hotel moet
een "family resort hotel & casi-
no" worden. Kijk, wij willendat
de toerist die bij ons komt alles
vindt om er een leuke vakantie
van temaken. De gasten moeten
kunnen kiezen. Daarom moetje
een goedpakket kunnen aanbie-
denmetvelefaciliteiten. Wijwil-
len dat een toerist ons hotel niet
éénkeerbezoekt, maardathij te-
rug komt.

FRANK MAYNARD

TERUGKOMEN
"Toeristen verwachten facili-

teiten die noden tot een volgend
bezoek", vervolgt Maynard.
"Princess Beach wil die ver-
wachtingen invullen. Het voor-
deel van dit hotel is, dat het
dichtbij de stadligt en tevenseen
resort hotel is. Er is onder meer
een scubashop, een school voor
windsurfen, een autoverhuurbe-
drijf, eentennisbaanen winkels.
Hotelgasten kunnen een goed-
verzorgde jeep- safari maken.
Tevens bestaat de mogelijkheid
tot het maken van excursies in
airconditioned bussen". En la-
chend voegt Maynard daar aan
toe: "Voor pasgehuwden hebben
we zelfs een speciaal pakket sa-
mengesteldmet vele attracties.'

Jesurun:"Als wijvan hetPrin-
cessBeach Hotel eenmodelhotel
willenmaken, dan ishet belang-
rijk dat de infrastructuur heel
goed is.Alsenig hotelhebbenwij
een marketing- afdeling opge-
richt dieop service-verlening is
georiïenteerd. Onzehele aanpak
isverticaal gericht.En wehopen
datandere hotelsonze organisa-
tie tot voorbeeld zullennemen.

SAMENWERKING
Arturo Jesurun legt verder

uit, hoehetPrincessBeach Hotel
detoekomstziet: "Wehebbenhet
Plaza Hotel aangeboden bepaal-
de dingensamen tedoen. Zo heb-
ben we samen een package sa-
mengesteld en onderhandeld
met de ALM, AmericanAirlines
en Eastern Airlines over het
transport van toeristen. Het is
belangrijk dat de hotelshun be-
langen bundelen en onderling
gaan samenwerken."

"De Westeuropese markt is de
markt van detoekomst. Nu krij-
gen we hoofdzakelijk toeristen
uit Canadaen de VerenigdeSta-
ten. Westeuropese toeristen
moeten wel een duurdere vlieg-
reis betalen, maar ze komen op
een exotisch eiland. En de Euro-
peaan komt voor de zon, een
blauwezee en een mooi strand."

Frank Maynard praat vervol-
gens over de dijk, die het strand
tegen golfslag moetbeschermen:
"Ook aan de verbeteringvan het
strand wordt gewerkt. Behalve
dat er nog wat zand bijgestort
moet wordenen het strand ver-
lengd wordt, is ook verlenging
van de dijkvanaf het strandvan
het Seaquarium tot Marie Pom-

poenvolgenshetplan van profes-
sor Agema door hetBestuurscol-
lege goedgekeurd. Deze dijk zal
helemaaldoorgetrokken worden
tot Marie Pompoen. Met de aan-
vangvan dewerkzaamhedenzou
reeds begonnen worden, maar
omdat het toeristen- seizoen in-
middels is aangebrokenen we de
strandgasten geen overlast wil-
len bezorgen, hebben we beslo-
tenmethet verlengenvan de dijk
te wachten totapril volgend jaar.
Het gedeeltevan de dijkvoor het
hotelmoet dan in ongeveer twee
maandenklaar zijn. Vijf lokale
aannemers zullen de construc-
tie-werkzaamheden uitvoeren.
Deverlengingvan dedijk tot Ma-
rie Pompoen zal zes tot zeven
maanden in beslag nemen.

SERVICE
Op de vraag of de toerist niet

alleen allerlei faciliteiten, maar
ook service verwacht, antwoordt
Jesurun: "Vroeger was er veel
verloop onder het hotel- perso-
neel. Daar is nu verandering in
gekomen. Tijdens de jaarlijkse
Kerst-lunch met het personeel
heb ik voor het eerst kunnen
constateren, dater in het afgelo-
penjaar geenpersoneels- veran-
deringen hebben plaats gehad.
De werknemers van het hotel
zijn nu gemotiveerd. Ze hebben
een identiteitgekregen. Nu wil-
len ze zich wel inzetten voor het
bedrijf en service verlenen aan
de hotelgasten, of dit nu toeris-
ten zijn of lokale mensen. Dat
maakt niet uit".

Maynard vervolgt: "De Cura-
gaoënaar is een cosmopoliet. Hij
heeft geen dorpsmentaliteit.
Daarvoor ishij teveelwereldbur-
ger. Daarom was de Curagaoë-
naar vroeger niet geneigd het
toerisme serieus te nemen,zoals
dat op de andereeilanden allang
is gebeurd. Er was immers geld
genoeg. Nu is daar verandering
in gekomen. Hij beseft nu dat
toerisme een belangrijke pijler
van onze economie is".

COMMUNICATIE
Over de vaak gehoordeklacht

dater opCurasao in dehotels en
restaurants slechte service
wordt verleend, zegt Maynard:
"Wat de Curacaoënaar ervan
weerhoudtomspontaan metbui-
tenlanders te praten, is geen on-
vriendelijkheid, maar een soort
communicatie- drempel. Er
wordtvan hem verwacht dathij
verschillende buitenlandse ta-
len spreekt, terwijl de Europe-
aan en de Noordamerikaan geen
woord Papiamentu spreekt.
Wanneer een Antilliaan een
vreemde taal niet goedbeheerst,
heeft hij een soort drempelvrees
om spontaan te communiceren
en is dit niet bij voorbaat on-
vriendelijkheid van dekant van
deAntilliaan.Deze interessante
materie wordtverder uitgezocht
in een volgend project van ons
hotel"

Over de nieuwe gedeputeerde
van Toerisme, ir Herman Geor-
ge, zijn Maynard en Jesurunvol
lof:" Wij hebben een zeer positie-
ve indruk.Zowel bij het afgeven
van vergunningen als bij de fi-
nancieringvan de uitbreidings-
plannen was hij heel nauw be-
trokken. Hijkomt oponsover als
een man diesnel, dochzeerover-
wogen, beslissingen neemt. Wij
verwachten dat hij binnen zeer
korte tijd het toerisme nieuw le-
ven inblaast. Tevens denkenwij
dathij opkorte termijn een ver-
betering van de infrastructuur
binnen het hotelwezen tot stand
zal brengen".

joprincGW beachü=è=ë* hofcalt.cci>,no
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\ I 3 MAANDEN VOOR TIJD DE PELICAN WING IS ER. __^__H11 ONZE OPRECHTE DANKAAN ALLEN DIE HEBBEN MEEGEWERKT I |il AAN DEZE UNIEKE OPLEVERING. I 1
l 1 Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao KodelaN.V. 1 1\ 1 Dhr. Reinaldo Martina Ram N.V. I 1

1 1 Dhr. Herman George Dienst Openbare Werken 1 \tl Dhr. Ben Rosheuvel Dhr. Reno Pieters van D.O.W. 1\
l \ Directie, Personeel en Commissarissen van de Holding CO. UW. N.V. Dhl. Ramon Frans Van D.O.W. \ \\ I Architectenbureau A.0.8. Dhr! Peter Huisman \ \\ 1 Dhr. Jacques Smeulders en zijn staf I.V.V I |\ 1 A.B.C. Construction N.V. Eddie Snijders en staf I I

1 1 Dhr. Theo van Bergen en zijn staf Comwest 1 1
1 1 Directie Setel N.V. Henk Jan Slingerland (ons binnenhuis architect) 1 Il I Dhr. PeUegrim van Setel N.V. Dhr. Brown en zijn "crew" 1 \\ 1 Dhr. E. Bernabela van Setel N.V. Ogenio Roofing m 11 I Transportbedrijf van Velzen N.V. Bouwservice Caribbean N.V. 1 \| Gomez Shipping N.V. Maduro Shipping 1 \ ______________
I Dhr. Franklin Eisden van Gomez Shipping RelenkoNV 1 \ .ÜÜÜÜHI Dhr. Freddy Boxhoven van Gomez Shipping Dhr. Richardson vanRelenko N.V. I\I Curacao American Freight N.V. Dhr. Kool (Interne deskundige) 1 1 _Ü||||||H

Dhr. August Sillie en zijn staf Dhr. Mat Sjoer 1 1
Aerocargo N.V. Dhr. Alfred Mamber (onze chief-engineer) 11
Dhr. Paula en zijn staf van Aerocargo Dhr. E. Nijdam (adviseur technische installatie) 11
Intermodal N.V. Dhr. v.d. Heyde (adviseur technische installatie) 1 I _Ü|||||||H
Personeel van de Douane-Dienst KetechN.V I i
Dhr. Kenneth Harris van de Douane-Dienst Dhr. van Rijn van Ketech N V I 1 __________H
Dhr. Pigot van de Douane-Dienst zuhely I I
Dhr. Jansenvan de Douane-Dienst Hato Steve Wymbs _____________!I Dhr. Dickens van de Douane-Dienst Punda Tommis Pecoraino

I Personeel Dienst Waterdistributie David CapenI I Dhr. Mitchel van D.W.D. ■
\l MASHA DANKI! - SOMOS DIFERENTESÏ 1|j^pnncG>> bgqch ujrrr p€ to€KOMST zm 1^
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Nieuwe vleugel drie maanden eerder opgeleverd

ABC Construction: nieuw
bouw-record gevestigd

WILLEMSTAD— Vandaagkijkt ABC Construction N.V. te-
rug op negen maanden keihard werken, zonder vakantie en
zondervrije weekeinden. De 65kamers van denieuwePelicanWing van het Princess Beach Hotel mogen terecht een knap
stukje werk genoemd worden. Ton Bassant en Theo van Ber-
gen, respectievelijk projectleider en directeur van ABCContraction, knikken dan ook tevreden alsze over derailing
van de bovenste suite naar beneden staren waar de laatstehand wordtgelegd aan devleugel die vandaagofficieel wordt
geopend door de nieuwe gedeputeerde van Toerisme, ir Her-
man George.

Met 130 man personeel is de
aannemervan ditprojectin april
dit jaar begonnen aan de bouw
van devleugel. Medioseptember
was hettijdvoor het spantenbier
envandaag is het nieuweproject
opgeleverd: "Wij zijn als aanne-
mer ontzettend trots dat wij in
negen maandentijd een conven-
tioneel hotel hebben gebouwd
van 65 kamers, zonder prefab.
We hebben alles met blokkenin
elkaargezet.Dat is eenprestatie
dienog nooitopCuracao is gele-
verd. Het is drie maanden voor
de officiële opleverings- datum
klaar. Dat iseen beetje in samen-
spraakmet deHoldingCompany
gegaan.Die had gevraagd ofwij
de nieuwe vleugel voor 15 de-
cemberkondenopleveren. Daar-
bij is een mondelinge toezegging
gedaan dat als het ons zou luk-
ken, wij ook konden rekenen op
de tweede fase. We vonden dat
een dusdanige uitdaging, zeker
met die tweede fase in ons
achterhoofd, dat we echt kosten
nog moeite hebben gespaard,"
vertelt Theovan Bergen.

UITDAGING
Omdat ABC Construction de

uitdaging had aangenomen, zijn
er extra mensen ingezet om zo-
veel mogelijkwerk ineen zokort
mogelijke periode te verrichten.
Volgens VanBergen is er eigen-
lijk niets speciaals aan de bouw
van een hotel. Het is een herha-
ling van werkzaamheden: "Het
is een veelvoudvan werk. Alles
is 65keer. Jehebt65 douches, 65
kraantjes, 65 kamers te betege-

len en je moet 65 badkuipen
plaatsen."

Het aannemers- bedrijfheeft
nooiteerder een hotel gebouwd.
Wel heefthetzorggedragenvoor
hetnieuwepolitie- bureau teRio
Canario, de loodsen in de Vrije
Zone en Scharloo 77, dat door
Van Bergen "De Groene
Bruidstaart" wordt genoemd.

GOEDKOOPSTE
Een advertentie in de krant

was de aanleiding voor ABC
Constructionom zich in te schrij-
ven voor de uitvoering van het
project. Het bedrijf kwam als
goedkoopste uit de bus en bood
aan voor een aanneemsom van
s/2 miljoen gulden het hotel te
bouwen. De aanneemsom wordt
gebruikt voor het leverenen ver-
werkenvan alle materialen. Dat
betekent dat ook de lonenvan de
bouwvakkers hiervan betaald
worden.

Van Bergen: "Ondanks dat de
bouwvakkers hard hebben moe-
tenwerkeneneen grootdeel van
hunvrijetijdhebben ingeleverd,
was de sfeer op het bouwterrein
elke dagweer 100 procent. Toen
er een kleine achterstand dreig-
de te komen, is de bouwvakkers
een premie toegezegd van 300
gulden. HetkadervanABC Con-
struction kreeg een premie van,500 guldenaangebodendoorhet
management van het Princess
Beach Hotel. Deze premies wa-
ren een stimulans om het werk
voorttezetten.En ikmoeteerlijk
zeggen, die jongens hebben het
welverdiend."

WANDELING
Tijdenseen wandelingdoor de

nieuwe vleugel vertelt de direc-
teur dat detweede fase hetzelfde
eruitzalzien als hettwee verdie-
pingen- gebouw dat vandaag
wordt geopend. Om de gasten
van de PelicanWing geen over-
last te bezorgen, wordt er een
schot geplaatst tussen de twee
vleugels. Met de bouw van de
tweede vleugel begint ABC Con-
struction in januari. Deze vleu-
gel moetklaar zijnvoor hetnieu-
wetoeristen- seizoendatvolgend
jaardecember weer begint.

De uitdaging om de Pelican
Wing drie maandeneerder op te
leveren, heeft het overige werk
van ABC Construction niet ge-
stagneerd. Daarvoor zijn andere
contractanten aangenomen.
Wel heefthetaannemers- bedrijf
problemen ondervonden met le-
veranties: "Omdat alles eerder
op Curacao moest zijn, hebben
we bepaalde artikelen moeten
invliegen, hetgeen dekosten ook
opjaagt. Donderdag zijn de

laatstewasbakken aangekomen
die diezelfde dag nog in de ka-
mers zijn geplaatst," aldus pro-
jectleiderTon Bassant.

Ookraken bepaalde artikelen
zoek. Tijdens dewandelingwerd
een lampje gevonden die onder
een aantal planken was gestopt
om later te worden meegeno-
men. Volgens beide mannen
komt dat wel vaker voor. Van
Bergen: "Laatst was er een aan-
tal waslijntjes die in de badka-
mers horen, verdwenen. Wat
hebben ze nou aan één zon
draadje. Had jijer trouwens nog

een nodigï

...een van luxekamers in dePeli-
can Wing. HetPrincess Beach
Hotel op weg naar een ResortHotel...

STRAND
AlsBassant enVanBergen op

het balkon van de suite staan,
vertellen ze datze 15trucks met
zand hebbenlatenkomen omeen
strand tecreëren waardetoeris-
ten kunnen zonnen: "Ik raad ze

aan om daar niet te gaan zwem-
men, want ze zitten zo op de ste-
nen. Het is veel te ondiep en le-
vens gevaarlijk om te duiken.
Misschien moeten we daar een
bordje plaatsen datze daar niet
kunnen zwemmen", zegt Bas-
sant. De bar waaraan de laatste
hand wordt gelegd, ziet er groot
uit. Bassant: "Daar komt nog
verandering in want als straks
alle planten er omheen staan,
lijkt debareen stukkleiner."

Weerterug opdebegane grond
loopt hettweetal een gewoneka-
merbinnen waarBassant de be-

ddensprei van het"kingsize" bed
rechttrekt. Een bed, datbijna de
helekamer inbeslag neemt. Met
een grijns om demond zegt Van
Bergen: "Als je je goed afzet,
vlieg je zo naar de andere kant
van de kamer want er zitten
wieltjes onderhetbed."

ONS TEMPO
De elektriciens en loodgieters

lopen de kamers in en uit. Van
Bergen: "Wij hebben de electra,

de airco's en het loodgieten in ei-
genbeheer.We hebben namelijk
geen enkelbedrijf gevonden, dat
qua organisatie in ons tempo
meekon lopen. We gingenveel te
snelvoor diebedrijven. En totnu
toeloopt allesprima." Hij draait
zich om naar Bassant en zegt:
"Ton, laat ze die lekke kraan
daareven nakijken."

Terwijl de werknemers het
bord "Pelican Wing" op de muur
bevestigen, zegt Bassant dat de
dochter van Theo van Bergen,
Anja, het bord heeft gemaakt:
"Dat is een geschenkvan onsaan
PrincessBeach"

THEO VANBERGEN

VAKANTIE
Vandaag gaan alle werkn*j

mersvan ABC Constructionnl*vakantie. Een welverdiende v*'
kantie.

Officieel is de bouwV«£kers- vakantie begin dezeW#
begonnen, maar debouwers v
de Pelican Wing hebben e*
week van hun vakantie iör?*
verd. .. ...

Die weekkrijgen zeerïw
nuari bij, waarna ze we*
richting Princess Beach rij*j evoor de bouw van de twee"
vleugel.
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Architect tevreden over nieuwe Pelican Wing
WILLEMSTAD — "Jekijkt eerst wat deopdrachtgever wil

e* de gebruikerverwachten danga jealles opje eigenmanier

_P Palier zetten", zegt architect Jacques Smeulders van het
VöUiaans Ontwerp- en Adviesburo Curacao die vol trots de
giftigwerk- en detail- tekeningenvan dePelican Wingvan het
Wess Beach Hotel uit defile haalt en op«^Wg^_eau heeft zorg gedragen voor het uiterhjkvan de65 kamers,
?e bar en het strand.De vijftig tekeningen worden tevens ge-
**£voor debouwvan deFlamingo Wing, diein januaribe-
Sint., Het architectenbureau AOB

al enige ervaring met het
£°üwenvan hotels opgedaan. Zo
heeft het bureau samen met eni-
8e buitenlandse architecten ge-

aan het Tamarijn Beach
ifotel op Aruba, het Little Bay

Hotel op SintMaarten en
£c uitbreiding en renovatie van
£et Curagao Caribbean Hotel,
«etbouwen van de twee nieuwe
£eUgelsbij het Princess Beach
tfotel ziet de architect als 'op-
■Veuwervaring opdoen'. Het spe-
cie aan detekeningenvan deze
l*ee vleugels is dat het archti-J^kn-bureau nualleenaan het
Pr°ject werkte enniet zoals bij de
,Vorige hotels, samenmetbuiten-
aldse architecten.

SCHETSONTWERP
Srneulders vertelt dat de

architect in eerste instantie
Jfaat metde opdrachtgever. Tij-aetis dit gesprekhoorthijwatde
°Pdrachtgever in gedachte heeft
!& dan maakt hij een schet-
f^twerp: "Daarnaastmoet jere-
ding houden met de ver-
achtingen van de gebruiker.
h tu Wil niJin ziJn h°telkamer"ebben en wat verwacht hij van

een hotel aan het strand. In het
verleden hebben gasten nogal
eens geklaagd over de reeds be-
staande vleugels, omdatzij van-
uitdiekamers geen uitzichthad-
den op zee. De opdrachtgever
steldedaaromalseerste vereiste
dat alle kamers uitzichthebben
op zee."

Met alle gegevens is Smeul-
ders aan de slag gegaan. Hij
heeftniet alleen aan devijftig te-
keningen gewerkt. Het architec-
tenbureau beschikt over twaalf
mensen 'die een goede lijnkun-
nen trekken. Allen hebben zij
drie maanden lang hardgewerkt
om detekeningenaf tekrijgenen
ze zijnbijzonder trots dathet hen
is gelukt: "Als je de gegevens
gaat uitwerken, neem jecontact
op met de veschillende instan-
tiesdiegespecialiseerd zijninbe-
paalde aspecten zoals de loodgie-
ter, de elektricien, enzovoort. In
ditgeval hebben wij onder ande-
ren contact opgenomen met ad-
viseursvoor technische installa-
ties, Energy & Automation Ine
en Oficina pa Konseho Teknico.
DaarnaastheeftSlingerland ons
geholpen met het interieur. Zij
geven hun advies over de aspec-

tenwaarzij veel van wetenen die
wij in de tekening moeten ver-
werken."

SPORTIEVE GASTEN
Omdat alle kamers uitzicht

moesten hebben op zee, is de
vleugel in een halve cirkel gete-
kend: "Degasten dienaar ditho-
telkomen zijnover hetalgemeen
sportieve gasten en daaromheb-
ben we geen overbodigeluxe dus
geen vloerbedekking maar te-
gels. Met deze punten in het
achterhoofdzijn we tot de nu ge-
bouwdevleugel gekomen."

landen. Alseen Amerikaan hier-
heenkomt, moethij directhetge-
voelkrijgen dathijzich totaal er-
gens anders bevindt en niet in
een hotel inMiami ofNewYork.
Het interieur is voorzienvan fel-le tropische kleuren en het
blauw, dat in het hoofdgebouw
erg centraal staat, komt ook te-
rug in de badkamers, de deuren
en deleuningen van hetbalkon."

Alle kamers hebben een kof-
ferplank, een ruime kast met
spiegeldeuren en alle mogelijke
voorzieningen in de badkamer,
zoals een scheermes- afvalbakje

Curagao dat aandacht gaat be-
steden aan reizigers met een
rolstoel. De drempels in dezeka-
mers wordenverwijderd. De bad-
kamers worden aangepast en de
bedden worden zodanigin deka-
mer gezet datderolstoel aanbei-
de kanten naast de bedden kan
staan. Je moet altijd rekening
houden met links- enrechtshan-
dige mensen. De lichtknoppen
worden verlaagd, zo ook de was-
bak en de badkuip. Deze laatste
kan ookvervangen worden door
een douche, zodat de gast met
stoelen al onder de douchekan."

begin 1990 gereed moeten zijn:
"Deweg naar hethotelwordt om-
gelegd,zodat we meerruimte tot
onze beschikking krijgen. De
parkeerplaatsen dienu hetzicht
op de ingang belemmeren, wor-
den naar voren gehaald en met
kleine wagentjesdieop elektrici-
teit rijden, kunnen de gasten
naar het hotel komen. De entree
van het hotel wordt aangepast.
De gast die de oprijlaan naar de
ingangoprijdt, gaatin 1990eerst
langs de dienstgebouwen die
half verscholen achter de be-
planting staan. Daarnakomt hij

Smeulders: Architectuur is als journalistiek,
alle gegevens verwerken tot één geheel

Om het verschil tussen de
nieuwbouw en de oudbouw niet
te groot te maken, zijn de oude
kamers opgeknapt. "We moeten
voorkomen dat de gasten door
het hotel gaanwandelen en bin
nen dekortstekeren aan debalie
staan, omdatblijkt datzij in het
oude gedeeltezittenen naar het
nieuwe willen verhuizen."

ARABISCH
Bij de inrichting van het hotel

isveel wit gebruikt."Witkom je
alleenintropische landen tegen.
In AmerikaofinEuropa wordter
bijna geen wit gebruikt. Wit
komt ook van de Arabischearchitectuur en past bij warme

en een waslijn voor het drogen
van de zwemkleding of kleine
wasjes. De bedden variërenvan
de bekende "queen-size" bedden
voor twee personen tot de "king-
size"beddenwaarde helefamilie
wel in past. Hetmeubilair isdoor
MartinVlietmanuitPuertoRico
gehaald. Het is gemaakt van
bamboe.

ROLSTOEL
In denieuwevleugel, waar de

aannemer ABC Construction in
januarimee begint, worden ka-
mers speciaal ingerichtvoor die
gasten die slecht terbeen zijnen
gebruik maken van eenrolstoel:
"Het wordt het eerste hotel op

De kamers van de Pelican
Wingkomen allemaaluit op een
barwaar 's morgens een eenvou-
dig ontbijt geserveerdgaat wor-
den. Rondom de bar is er een vij-
ver metbruggetjes, zodat degast
niet zwemmend naar de bar
hoeft maarover hetbruggetjede
bar mettropische koele drankjes
kan bereiken.

VERANDERINGEN
Nude PelicanWing isgeopend

en deveranderingenvoor deFla-
mingoWingreeds op papier zijn
aangebracht, buigt het architec-
tenbureau zich over de andere
veranderingen die het hotel on-
dergaaten die, als alles meezit,

langs een volière van 30 meter
breed, 15 meterdiep en 10 meter
hoog waardeflamingo's, depeli-
kanen én de gasten vrijkunnen
rondlopen. Na devolière volgt de
hoofdingang, de gast wordtopge-
wacht door een bellboy die hem
na het inchecken naar zijn ka-
merrijdt."

Het hotel richt zich op de spor-
tieve toerist. Dat blijkt uit de
nieuwetekeningwaaropvijften-
nisbanen met eigen clubhuis,
mini-golfbaan, windsurf- en
zeilclub en een jachthavenzijn
aangebracht. Voor de kinderen
komt er een grote speeltuin en
voor de swingende hotelgasten
een discotheek, bar en restau-

rant waar Smeulders bijzonder
enthousiast over is: "Dit gebouw
bestaat uit twee verdiepingen.
Beneden heb jeeen bar waar je
rustig een borreltjekan drinken
en eenrestaurant waar jenahet
borreltje een stevige hap kan
krijgen."

GASTEN METROK

"De baren de discotheek worden
door mat-glas met elkaar ver-
bonden en wel op zon manier,
dat men vanuit de bar omhoog
kan kijken naar de dansvloer.
We zullen er wel een bordje
plaatsenvoor dediscogastenmet
rok, datzij beter opeen anderge-
deelte van de dansvloerkunnen
dansen. Jeziet natuurlijkniet de
prijsjes onder de schoenen als je
naar boven kijkt, maar wel de
schimmen van de dansende
mensen."

Het nieuwe hotel lijkt straks
"The Hottest Place in Town" te
worden, indien aan alle wensen
van de architect wordt voldaan.
Zoals de tekeningen er nu uit-
zien, is het de moeite waard al-
vast een kamer te bespreken
voor het toeristen- seizoenvan
1990,hoewel het volgensSmeul-
ders niet is uitgesloten dat er
hier en daar nog wat wordt ver-
anderd.

Smeulders: "Je bentals archi-
tect namelijk nooithelemaal te-
vreden over je werken jeziet al-
tijd iets dat de volgendekeer be-
terkan. Tegen de tijd datje echt
tevreden bent over jewerk, ishet
tijd datje metpensioen gaat."

AMIGOE
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Wij zijn er trots op
Uw architekt te mogen zijn

' - > /:■: 0- . Architektenburo AOB
"rincess Beach Hotel & Casino Perseusweg 40
Uitbreiding Fase I Pelican Wing Curacao N.A.
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Mensenrechten-strijder vermoord, aanslag op linksepoliticus

Colombiaanse guerrilla
begint Kerst-offensief

BOGOTA — De Colombi-
aanse guerrilla- beweging is
met hetaanvallenvan dorpen
en hetuitvoeren van terreur-
acties zynKerst- offensiefbe-
gonnen. Slachtoffer van het
politieke geweld werd ook
prof. Luis Fernnado Velez,
dieeen prominente plaats in-
namin demensenrechten- be-
weging van Colombia.

Een groep van ongeveer hon-
derdguerrilla- strijders viel het
dorpjeMontanita aan, dat in het
Amazone-departementCaqueta
ligt, op 380kilometer ten zuiden
van Bogota. Zo werd van leger-
zijde bekend gemaakt. Dit zes-
duizend mensen tellende dorp
wordt beschermd doreen politie-
machtvan twintig man dievier
uur lang strijd leverde met de
overvallers. Daarbij kwamen
vier guerrilleros om en twee
agentenraakten gewond.

EERSTE KEER
Het was een actievan de guer-

rilla- beweging FARC. Dit is de
oudste guerrilla- groep met ook
de meeste mankracht en is links
georiënteerd. Officieel doet
FARC mee aan het vredes- pro-
ces dat op gang werd gebracht
door de inmiddels afgetreden
president Belisario Betancur,
welk proces min of meer is
vastgelopen.

Een andere aanvalwerd uitge-
voerd op Manati, een stadjevan
elfduizend inwoners in het de-

partement Atlantico; het ligt op
450km ten noordenvan Bogota.
Hetwaseen actievanveertig gu-
errilla- strijders die een verras-
sings- aanval uitvoerden op een
politiepost. In een kort gevecht
raakte een der agenten gewond.
De overvallers maakten zich
daarop meester van de wapens
op deze politic- post. Dit werd
door de politic bevestigd. Het
was voor deeerstekeer dat degu-
errilla in dit departement een
stad aanviel. Dit dccl van het
land was trouwens tot heden toe
over het algemeen gespaard ge-
bleven van politick geweld. De
politic heeftniet kunnen achter-
halen wie er achter de aanval
zaten.

MOORDEN
De ELN- guerrillaheeft in de-

zelfde periode van deovervallen

op de beide plaatsen, ook een
electriciteits- mast opgeblazen
en aan drie vernielingen toege-
bracht bij dynamiet- aanslagen
inhet plaatsje Tibasosaop twee-
honderdkm tenoostenvanBogo-
ta. In de tweede stad van het
land, Medellin, werd een serge-
ant van het leger vermoord,
kennelijk door een guerrilla-
commando. Zo maakte het leger
bekend.

Prof.Luis Fernando Velez die
verbonden is aan de universiteit
van Antioquia werd dodelijkge-
troffen door de kogels van een
schutter, die hem in zijn hoofd
raakten. De 43- jarige hoogle-
raar was onder meer lid van het
plaatselijke comité Prodefensa
voor mensenrechten, waarvan
president Hector Abad Gomez
tweemaanden geledeneveneens
werdvermoord. Beide dodenzijn

een slachtoffervan de"vuile oor-
log" welke in Colombia volop
woedttussen leidersvan linksen
rechts.

Brazilië
toont goede
wil met rentebetaling

RIO DE JANEIRO—Brazi-
liëgaat dezerdagenweerren-
te betalen op zijn buiten-
landse schuld aan debanken.
Dit gebeurt nadat een ban-
ken- consortium bereid is ge-
vonden met één miljard dol-
lar over de brug te komen
welk geld nodig is voor deze
rente- betalingen.Brazilië liet
wel meteen weten datditniet
betekent datzijn op 20februa-
ri afgekondigde rente- mora-
toriumnuvan debaan is.

De Centralebank vanBrazilië
neemt bij de rente-betalingen
een half miljard voor zijn reke-
ning. Brazilië heeft een buiten-
landse schuld welke ondertus-
sen is opgelopen tot 113miljard
dollar, waarvan zeventig mil-
jard aan particuliere banken.
Het schortte zijn rente- betalin-
gen opomdat het wegens ernsti-
ge financiële problemen deze
verplichtingen kon meer kon
voldoen. In november werd een
akkoord bereikt met debanken
omweer een begin te maken met
het betalen van derente op de
schuld. De eerste betaling is op
21 december, waarmee derente
over oktober en novemberwordt
voldaan. Daarna wil men op 30
decemberderente over deperio-
devan 1 tot 19 decembervoldoen
en op11 januarivolgtdebetaling
over derest van december.

De woordvoerder van het mi-
nisterie van Financien bena-
drukte dat dit niet het einde van
het moratorium betekent op de
schuld- betalingen. Men mag er
wel een aanwijzing in zien dat
Braziliëbereid isditmoratorium
op te heffen. Het is eigenlijk
meer eem tekenvan goede wil.

Chili: Reagans
verklaring

in studie
SANTIAGO — De Chileen-

se regering bestudeert met
"grote nauwgezetheid" de
verklaring van president Ro-
naldReagan van deVerenig-
de Staten waarin dezepleitte
voor een "schoon verkie-
zings- proces enrespect voor
demensenrechten".

Minister Ricardo Garcia van
Buitenlandse zaken van Chili
deelde dit mee. In deverklaring
vanReagan en vanzijn minister
van Buitenlandse zaken George
Shultzwordt gesproken over het
komende verkiezings- proces en
er wordt in tot uitdrukking ge-
bracht dat de Verenigde Staten
zich bezorgd maken over de
vraag of "deze beslissing geno-
men zal worden in een klimaat
van volledige eerbied voor de
menselijke en burgerlijke
rechten, zodat de democratisch
geuitewil van demeerderheid op
een vrije en exacte manier tot
uitdrukking kan worden ge-
bracht en dat deze daarna ook in
zijn totaliteit zal worden geres-
pecteerd". Voorlopiggaat mener
in Chili vanuit dat deze verkla-
ring geeninmengingbetekent in
interneChileense zaken.

ACTIE DOODSESKADER
In Medellin mislukte een

moordaanslagop de onder- voor-
zittervan hetparlement vanAti-
squia, Gabriel Jaime Santama-
rja. Hij raakte daarbij lichtge-
wond. Een jongemanschootmet
een mitrailleurop hemen gooide
ook nog een granaat in zijn
richting. Hij schreef de aanslag
toeaan eenrechts doodseskader,
datdit jaaraltweehonderd mili-
tante leden en leiders van de
linkse partij Union Patriotic°
heeft vermoord. Santamaria is
lid van deze partij, welke is
voortgekomen uiteen fusie van
de politieke vleugel van FARC
en de Communistischepartij.

Reagan: noodzakelijk voor veiligheid
VS hervatten na 18 jaar
produktie chemische wapens

PINE BLUFF — De Vere-
nigde Staten hebben
woensdag de produktie van
chemische wapens hervat.
Hiermee is een eind gekomen
aan een produktiestop van 18
jaar.

"Alles is volgens plan verlo-
pen", verklaarde donderdag
Phyllis Bledose, woordvoerder
van de fabriek van chemische
wapens in Pine Bluff. "Het mo-
reel is hoog. ledereen is tevre-
den". De VS zullen zogeheten bi-
naire chemische wapens pro-
duceren. Dit zijn wapens die uit
twee, op zich onschuldige che-
mischestoffen bestaandiepasna
het afvuren van een chemische
granaat met elkaar worden ver-
bonden tot een gifgas. De opslag
van binaire wapens bergt door
deze methode minder gevaar in
zich dan de "ouderwetse" che-
mische munitie, waarbij dekans
bestond ophetweglekken van de
giftige inhoud.

De woordvoerder deeldemee
datbegonnen ismetdeproduktie
van een chemische substantie
(bifluorzout methylfosfor, DF),
die niet giftig is. Maar bij ver-
menging met een alcohol- com-
ponent ontstaat het zenuwgas
sarin .
In 1969verbood president Ri-

chard Nixon de aanmaak van
nieuwe chemische wapens met
het argument dat het eventuele
gebruik ervan "weerzinwek-

kend isvoor het menselijkgewe-
ten". President Reagan rede-
neert thans echter dat debeëin-
digingvan het door Nixon inge-
stelde moratorium "noodzake-
lijk is voor de veiligheid van de
VS en de andere Navo- landen "Hij meent dathernieuwde pr"'
duktienoodzakelijk is gezienhet
grote overwicht dat de Sovjetu-
nie op het gebied van de strijd-
gassen zou hebben. Reagafl
hoopt metdeproduktie van debi-
nairewapensMoskou totconces-
sies te dwingen in de onderhan-
delingen in Geneve over een to-
taal verbod op de chemische be-
wapening.

Volgens westerse schattingelJ
beschikt de Sovjetunie ove*
200.000 tot 500.000 ton che-
mische munitie. De VS hebbe»
opditmoment 5500 tonoperate'
nelechemische wapens.

OphuntopontmoetinginWas-
hington herhaalden Reagan e»
Sovjet- leider Gorbatsjov vorig
week dat zij streven naar cc
overeenkomst die hetontwik»^len,produceren en opslaan (ko
torn: het bezit) van chemise"
wapens verbiedt. Het gebr" 1*
van de wapens is al vebode
sindshetprotocol vanGeneveu
1925. Maar dat wordt niet vol-
doende geacht, gezien de he
haalde berichten dat sommie
oorlogvoerende landen (Iraq j*1!
voorbeeld) dewapenstoch op h

slagveld inzetten. , rSinds 1968wordt in hetkade»
van de VN- ontwapenings- c°.
ferentie in Geneve door deVb,
Sovjetunie en een aantal ande
landenovereen totaal verbodo
derhandeld. Dit jaar is het over
leg in een stroomversnellinge

raakt. Sovjetrussische °nd?' t
handelaars hebben gezegd a
een verdrag volgend jaark|a
kan zijn. De Amerikanen steld
zich wat voorzichtiger op, ma
ook zij signaleerden een voolr p
gang,diezijtoeschreven aann
plannenvoor een hervatting v
deproduktie.

Er is door de onderhandela*"
reeds overeenstemming k^vg.
over devernietigingvanaU^t-e.
staandevoorraden enproduK
faciliteiten binnen een Pel7° 0p
van tien jaar.OverdeconWle j
de nalevingvan een verbod w
dit jaar een belangrijke st*£vooruit gedaan toen Moskou
stemde met "onverwachte
specties" dieniet mogen w°r°geweigerd als er verdrag
schending wordt vermoed-
rest nog een aantal proble11?
zoals de lijst van chemical
waarop de conventie betreK
zal hebben en de controle op

civiele chemische industrie
tevoorkomen dat daar in nei b

heim chemische wapens wor
vervaardigd.

«SelikorPARTISIPASHON
En konekshon kv e dianandifiesta benidero, Selikor, Servisio diLimpiesa diKórsou, tapidiatenshondipüblikopa
e siguiente

KAMBIO TEMPORALDEN REKOHEMENTU Dl SHUSHI DlKAS.
Esaki taenserékv:
Selikor ta traha djasabra i djadomingotambe pa rekohé turshushidi kas promékv dianandifiesta.
Selikor tapidi vni tur tenekuenta kve kambiotemporal akii ta desea pueblodiKórsou vnFelis Pasku i vnana 1988
yen di dicha i prosperidat.
Nos ta sigui hasi esfuerso pa dunapueblo mas i mihó servisio.
DJADUMINGU 20di desemberDEN DIA na luga di djalunadan dia
* Abrahamsz - WestRonde Klip -Vetter
* Noord Zapateer-KirindongoAbou-Maria Christina
* Sta. Rosaweg kompletu - Janboos -Libië -Kwarchi
* Seru Loraweg - Sta. Rosa A.B.C.
* Otrabanda
* Barbouquet - Toni Koenchi " Las Almas
* Caracasbaaiweg - Janthiel- Nrd. Scherpenheuvel
* SeruLoraweg - Janwé-Korporaal
* Semikok " Granbeeuw - Oost Sta.Rosa
* Nieuw Nederland-Cocowijk - Araratwi jk
* Pietermaai - Baai Macola
* Westpunt - Lagun
* Sta.Cruz tekv Landhuis Sta. Martha
DJADUMINGU 20 di desember ANOCHI na luga di djalunaanochi
* Brievengat Pariba-Ledaweg
* Brievengat meimei - Schelpwijk (vn parti)
' Brievengat bleu - Schelpwijk (vn parti)
* Jongbloed-Cassandraweg
* Cas Cora - Damacor - VanEngelen (vn parti)
* Rooi Catootje -Mahaai -Van Engelen (vn parti)
* Nrd. Zapateer - San Fuego -Oost Jongbloed
* Jongbloed-Bonam
DJALUNA 21 di desember DEN DIA na lugé di djamarsdan dia
* Brakkeput ariba - meimei - abou - JanSofat - Janthiel-Caracasbaaiweg (vnparti)
* Montana Abou(vn parti) - MontanaRey - Mamporituweg (Kas di Pueblo)
* Koraal Partier - Sta Catharina (vnparti) - JanLuis -Kent U Zelf
* MontanaRey - Hoenderberg -Basora Pretuweg - Montana Abou
* Montana Rey -Pariba di misa - Choloma - West Gr. St. Joris
* (Kas di Pueblo) -Montana Abou - Herst -Weto
* Weg naar Fuik - Seru Macho - Seru Grandi - Hannenberg
* Rooi Santu-Caracasbaaiweg -Montana Abou-Coronet - Monte Verde-Sta.Annaweg-Berg Carmefweg- Otrabanda
* Banda Abou: Gr. Sta. Martha tekv Krakeel - Wakawa -Flip - Leliënberg
DJALUNA 21 di desemberANOCHI na lugadi djamarsanochi
* Koraal Specht
* Kustbatterij -Steenrijk (vn parti)
* ShèrAsile - Steenrijk (vn parti)
* MariePampoen
* Dominguito
DJAMARS22 di desember DEN DIA na luga didjarason dandia
* Marchena " Kas Chiki- Sucasa - Veeris
* Sta. Helena- Santa Inecia - Welgelegen -Seru Domi
* Charo-Veeris
* Mundu Nobo - JuanDomingu
* Penstraat -Oranjestraat
* Salina " Cobé-Dr. Maalweg - Kintjan
* Boca Sami - Jandoret
* Wishi- Enoch -Australië-Sucasa
* Domi -Baraltwijk - Roraimaweg
* Otrabanda
* Bou Barber -Barber - Patrick
* Ookterstuin - Sumbu - Asension
DJAMARS 22 di desemberANOCHI na luga di djarasonanochi
* KleinRio Canario-Gr. Kwartier - Trai Seru
* Weis - MonRepos -vn parti diGr. Kwartier -Hand
* Blenchiweg- Francia - Snipweg - Matancia
* Zeelandia - Gr.Davelaar - Gaito -Biesheuvel
* Rio Canario - Emmastad
* Klein Davelaar - Cerrito - Bloemhof
DJARASON23 di desemberDEN DIA na luga di djaweps dan dia
* Buena Vista -Bivak - Jumentoweg tekv Ceylonweg
* Buena Vista-Blanquillaweg tekv Ceylonweg
* Buena Vista-Barbadosweg - St.Kittsweg - Cubaweg
* Buena Vista - Puerto Ricoweg - Sombreroweg - St. Johnweg
* Buena Vista -Kaya Kaiman -St. Domingo-Den Julian
* Moontjiweg - Amerikaweg
* Malpais -Bullenbaai -Boca -Sami Liber
* Morgenster -Pretu - SanRaphael -Grinoli te kv Perüweg
* Jandoret
* Normandie -Bermudaweg - Politiewoning -Garipitu -Dein
* St. Jago-Scharloo - Zwaan
* Banda Abou: Tera Cora -Krakeel - Willibrordus tekv SeruGrandi
DJARASON 23 didesember ANOCHIna luga didjawepsanochi
* Sta. Maria -Esperanza - Goede Hoop -Salsbach - Buena Vistaentre Cubaweg Churchilrweg
* Rooseveltweg - Sucuweg - Mainshiweg -Pueblo Nobo -Mahuma
* Julianadorp-DeSavaan-Kas di Pueblo
* Brazilweg "Elminaweg - Juan Hato
* Sta. Maria entre Cubaweg, Hispanoiaweg i Winston Churchillweg
* Romar - Blok Nobo
DJAWEPS 24 di desemberDEN DIA na luga di djabièrnè dan dia.
* Gosieweg - Amerikanenkamp
* Muizenberg bleu - Muizenberg nobo
* Muizenberg nobo(vn parti) - StenenKoraal
* SeruFortuna -Fortuna -Kas di Pueblo StenenKoraal
* Suffisantdorp kompletu
* SeruFortuna -Kas diPueblo Cabo Verde
* MorrteCarmelo -San Domingu- Suffisantwegkompletu -Lagoweg -Essoweg
* Kanga-Dein
* Waterloo -Rancho - Sabana Hundu
* SouaxPabou
DJADUMINGU 27 di desemberDEN DIAna luga didjaluna dandia
* Abrahamsz-West Ronde Klip -Vetter
* Noord Zapateer-Kirindongo Abou -Maria Christina
* Sta.Rosaweg kompletu - Janboos-Libië - Kwarchi
* SeruLoraweg -Sta. Rosa A.B.C.
* Otrabanda
* Barbouquet-Toni Koenchi-Las Almas
* Caracasbaaiweg - Janthiel - Nrd. Scherpenheuvel
* SeruLoraweg - Janwé-Korporaal
* Semikok - Granbeeuw -Oost Sta.Rosa
* Nieuw Nederland " Cocowijk - Araratwijk
* Pietermaai -Baai Macola
* Westpunt "Lagun
* Sta. Cruz tekv Landhuis Sta. Martha
DJADUMINGU 27 di desember ANOCHI na lugé di djaluna anochi
* Brievengat Pariba - Ledaweg
* Brievengat meimei - Schelpwijk (vn parti)
* Brievengat bleu-Schelpwijk (vn parti)
* Jongbloed-Cassandraweg
* Cas Cora -Damacor-VanEngelen (vn parti)
' Rooi Catootje - Mahaai- VanEngelen (vn parti)
* Nrd. Zapateer-San Fuego-Oost Jongbloed
* Jongbloed- Bonam
DJALUNA 28di desemberDEN DIA na lugé di djamars dan dia

' Brakkeput ariba -meimei - abou - Jan Sofat - Janthiel - Caracasbaaiweg
MontanaAbou (vn parti) - Montana Rey - Mamporituweg(Kas di Pueblo)

t
Koraal Partier - Sta. Catharina (vn parti) - JanLuis -Kent U Zelf
MontanaRey - Hoenderberg - Basora Pretuweg - Montana AbouMontanaRey -Pariba di misa - Choloma - WestGr. St. Joris

>
(Kas diPueblo) -Montana Abou -Herst -Weto

(
wegnaar Fuik - Seru Macho - Seru Grandi -Hannenberg
Rooi Santu -Caracasbaaiweg- MontanaAbou- Coronet-Monte Verde-Sta. Annaweg-Berg Carmeiweg

BandaAbou: Gr. Sta. Martha tekv Krakeel - Wakawa -Flip -Leliënberg
DJALUNA 28 di desemberANOCHI na lugé didjamars anochiKoraal Specht
* Kustbatterij- Steenrijk(vn parti)ShèrAsile-Steenrijk (vn parti)MariePampoen
* Dominguito
* Dominguito
* Dominguito

?»LIJSS? 2tdl d£""n,b",DEN D,A "■ lu«** «««raaon dan diaMarchena-Kas Chiki-Sucasa-Veeris
* |n

S
aro®^sto^l,WCia'We,9ele9en"SeruDÖmi

* Mundu Nobo-Juan Domingu
* Penstraat-Oranjestraat
* Salina- Cobé -Dr. Maalweg -Kintjan
* Boca Sami- Jandoret
* Wishi -Enoch -Australië-Sucasa
* Domi - Baraltwijk - Roraimaweg
* Otrabanda
* Bou Barber-Barber-Patrick
* Dokterstuin - Sumbu - Asension

DJAMARS 29 di desemberANOCHIna lugé di djarason anochi
* Klein Rio Canario -Gr. Kwartier -Trai Seru
* Weis -MonRepos (un parti) -Gr.Kwartier -Hand
* Blenchiweg -Francia - Snipweg - Matancia
* Zeelandia -Gr. Davelaar - Gaito -Biesheuvel
* Rio Canario -Emmastad
* Klein Davelaar - Cerrito - Bloemhof
DJARASON 30 di desemberDEN DIA na lugé di djawepsdan dia
* Buena Vista -Bivak- Jumentoweg tekv Ceylonweg
* Buena Vista - Blanquillawegte kv Ceylonweg
* Buena Vista -Barbadosweg -St. Kittsweg -Cubaweg
* Buena Vista - Puerto Ricoweg - Sombreroweg - St. Johnweg
* Buena Vista -Kaya Kalman -St. Domingu -Den Julian
* Moontjiweg - Amerikaweg
* Malpais -Bullenbaai -Boca - SamiLiber
* Morgenster -Pretu - SanRaphael - Grinoli tekv Perüweg
* Jandoret
* Normandie - Bermudaweg -Politiewonlng - Garipitu -Dein
* St. Jago-Scharloo - Zwaan
* BandaAbou: Tera Cora " Krakeel - Willibrordus tekv Seru Grandi
DJARASON 30 di desemberANOCHI na lugé di djawepsanochi
* Sta. Maria -Esperanza - Goede Hoop -Salsbach -Buena Vistaentre Cubaweg Churchillweg
* Rooseveltweg -Sucuweg -Mainshiweg -Pueblo Nobo - Mahuma
* Julianadorp-De Savaan-Kas di Pueblo
* Brazilweg -Elminaweg - JuanHato
* Sta. Maria entre Cubaweg, Hispanolaweg i Winston Churchillweg
* Romar -Blok Nobo
DJAWEPS 31 didesemberDEN DIA na lugé didjabièrnè den dia
* Gosieweg - Amerikanenkamp
* Muizenberg bleu -Muizenberg nobo
* Muizenberg nobo(vn parti) -Stenen Koraal
* Seru Fortuna-Fortuna -Kas di Pueblo StenenKoraal
* Suffisantdorp kompletu
* Seru Fortuna-Kas di Pueblo Cabo Verde
* MonteCarmelo - SanDomingu - Suffisantweg kompletu " Lagoweg -Essoweg
* Kanga-Dein
* Waterloo -Rancho -Sabana Hundu
* SouaxPabou.
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BREUKELEN - Hetprofiel
van Breukelen, zoals dat
zichtbaar is vanaf de snelweg
Amsterdam - Utrecht, heeft een
markante wijziging ondergaan.
Naast de molen is een Chinees
bouwwerk verrezen waar, in de
geest van dat land, kan worden
gedineerd, geconfereerd en gelo-
geerd. Hetproject is doorfinan-
ciers uitHongkongopgezet.



GEDENKBOEK
Alles voor Allen

-door Wim Rutgers-
OP22OKTOBER 1855 kwamenjkiezusters Franciscanen van
Breda, van de toen nog niet zo
pigbestaande congregatie "Al-'6B voor Allen" die zich toelegde
j>Phet verzorgenvan oudeenzie-

ke mensen, op verzoek van mgr
Wewindt opCuragao aan, om de

verpleging opzich te ne-
*en in wat later het SintElisa-
bethhospitaal is geworden.. In januari 1988 zullen de
matste vijfzusters Curagao defi-
nitief verlaten. Gedurende de132jaarzijnver over detweehon-
derdzusters Franciscanessen op

geweest, die de verzor-
-Buig van zieken gedurende nor-
Jale tijden en perioden van epi-
demieënliefdevol opzichhebben
Gnomen.

"De eerste drie zusters die in
1855 onze havenbinnenzeilden,
{"egonnen uit het niets aan wat
'atertoteenvolwaardigezieken-
2°rg zou uitgroeien. De laatste
?Uaters vertrekken vanuit het
'öiposante St Elisabeth hospi-
taal, dat dekroon spantover alle
Sezindheids- institutenopCura-
sao die door de missie tot standrijn gebracht", schrijft Berna-
detteHeiligers- Halabi in een 92
Pagina's tellendNederlands/Pa-Wamentstalig gedenkboek on-
der de toepasselijke titel Allesv°orAllen, dat ter gelegenheid
*an het vertrek van de zusters
door het hospitaal werd uitge-geven.

DEGELIJK
Het viel niet anders te ver-
dachten dan datBernadette
Peiligers- Halabi er een journa-
""atiek goed verzorgd en degelijk
Jukstukvan heeft gemaakt. Ze
"aseert zich op debekende bron-
-s*n als de dissertatie van dr
H«isEngelsoverhet SintElisa-beth hospitaal en de gedenkboe-
ken bij het vijftig- jarig en het
Jonderd- jarigbestaan ervan in
t»55.

Behalve eenkwartet aan "ten
Seleides" bevat Alles voor Allennaasteen "prelude" en een "slot"

hoofdstukken die de ge-
in grote lijnen schet-en in het Nederlandsen diealleborden gevolddooreen korte sa-

menvatting in hetPapiamentu.
Op de laatstepagina's vinden

5* de lange lijstvan de zusters,
"eze lijst leert ons dat het leeu-

endeei van de zusters uit Ne-tlandkwam en — bijperioden
liet mondjesmaat van de ei-

jpneilanden. Ze leert ons dat in
e 19e en het begin van de 20e

®euw uitgekomen nagenoeg al-
en op Curacao bleven en stier-
eil > sommigen al snel, anderen

"Jatientallen jarendienst, en dat
anaf dejarendertig allezustersa volbrachte taken gerepatri-
erd werden of naar elders op-
jneuwuitgezonden. Het lijstje

veert ook datvan de als laatst
twee zusters res-

ieder ruim of bijna
0

elrigen éénruim twintig jaarp gewerkt hebben.
VLOT

voor Allen geeft zo heel, at informatie. Het heeft niet
* zwaarwichtigekarakter van
opgravende historische analy-

ov maarhet is een vlot leesbaar
Btuu Z*cnt van een belangrijk
rj^* geschiedenis omtrent de

gezondheidszorg.
(Wk? g.root aantal cursief ge-
de 1 "totenvan mensen diein
j* loop vanjaren direct met het
Seer?Ltaal te maken hadden,
p^ 't het herinnerings- boek een

karakter. BovendienVeo^het een aantal foto's uit
lm en neden, en penteke-
Oir«gtn Van frater Anton van
gj^hot: dat maakt het nog tot
dat j^Skijkboek, ook al om-
het ,"kkeri J Scherpenheuvel

keurig verzorgde,
heg^adette Heiligers- Halabi
2icht » geschiedenis "voor-
kriti v, geschreven, waarbij ze
*acK* noten verpakt in ver-
». ntende bijwoorden als
**£*?'> "bij enkele",Tsachien", "bij tijd en wijle",
sonisf-fr daarnaast noemt ze
bij dgaezakennuchterweg direct
Ver u naam,zo tussendoor: "Aan
eer, Jï?8t'nS hadden de zustersdergelijkehekel. Geenwon-
i-er, . * hospitaal voor de ja-
Wao Z»f^S financieel gezond
T-(p.55)

ter!018was deliefdevan dezus-
Wn gr,°ter dan hun vakbe-
feitmileid: "Afgezien van het
Werkt u er zo weinig
a.ant ïachten op het groeiende

Patiënten, misten de
ir, Hp zusters denodigekennis
Bew VerPieging. Velen werden
de^^debrood-kelderofuit«uishoudelijk dienst gehaald
% u„ een oogjein het zeil

Mfl
Uden"(Pag-52)

*el « toewijding zorgde er
HspJ°0r dat biJ de professiona-
llyingvoor iederezuster2,5be-
w\ac kracht in dienst moest4°-en genomen(p. 79).
Wi?iaatAllesvoorAllennietal-<«rH p geschiedenisvan de zus-
op P"anciscanessen van Bredau.rasao zien, maar schetst

hetook, zij het impliciet, degrote
lijnen van de ontwikkeling van
de gezondheids-zorg in hetalge-
meen: van liefdevollearmenzorg
door religieuzen naar professio-
nele verzorging door gediplo-
meerde verpleegkundigen.

Voor de vertrekkende soeurs
is dit gedenkboek dus een mooi
afscheidscadeau; voor ieder an-
der is het van belang als een
stukje van de eigen geschie-
denis.

Bernadette Heiligers- Halabi:
Alles voor Allen: 132 jaren
ZustersFranciscanessen van
Breda op Curacao; illustra-
ties frater Anton van
Oirschot. Uitgegeven door
het St Elisabethhospitaal ter
gelegenheid van het vertrek
van de laatste zusters Franci-
scanessen uithetStElisabeth
hospitaal, 1987,92pp.

President Duarte:

Geen Kerst-
bestand in
El Salvador

SAN SALVADOR—Het le-
ger inEl Salvador houdtgeen
bestand in acht met de
Kerstdagen en de jaarwisse-
lingvoor watbetreft destrijd
tegen het linkse verzet. Zo
maaktepresident José Napo-
leonDuarte bekend. Daar-
mee werd het verzoek van
aartsbisschopmgrArturoRi-
vera y Damasvoor een derge-
lijkbestand van dehand.

Volgens president Duarte
heeft hetafkondigenvan een be-
stand geen zin omdat de linkse
guerrilla- strijders er zich toch
niet aan houden. Verleden jaar
was erweleenKerst- bestand af-
gespoken maar volgens Duarte
ginghetverzet toen door methet
aanvallen van leger- bases. Du-
arte is er trouwensvan overtuigd
dat het verzet geen vrede wil.
MgrRivera y Damas had on-
langs gevraagd om eenKerstbe-
stand in acht te nemen. Hij
noemde het "belangrijk dat de
Salvadoraanse gezinnen de ge-
boorte van Christus in vrede en
niet in rouw herdenken"

Vrouw
beroofd en
mishandeld

WILLEMSTAD — Een bui-
tenlandse dame diein een appar-
tement in de Garden of Eden
woont, werd door twee van haar
landgenoten, bedreigd met een
mes, toen hettweetal haar ka-
merbinnenkwam en alhaar geld
opeiste.

Ze had enkele enveloppen met
geld die haar werden afgeno-
men. Toen ze later naar buiten
gingom uit te zoeken ofanderen
misschien gezien hadden wat
haar was overkomen, werd ze
door de man en de vrouw aange-
vallen en met een scherp voor-
werp in haar gezicht enrug ver-
wond. Ze moest zich onder dok-
tersbehandeling stellen en deed
daarna aangiftebij de politie.

Barbados:
Kritiek op
verkiezings-
proces Haïti

BRIDGETOWN — Barba-
dos heeft kritiek geleverd op
de voorbereidingen welke er
in Haiti worden getroffen
voor dein januari te houden
verkiezingen. Barbados ver-
werpt de manier waarop de
onafhankelijke Kiesraad
doorde regerings- juntaaan
dekant is geschoven.

Ministervan Buitenlandse za-
ken James Tudorvan Barbados
lietweten dat de door de juntate
benoemen Kiesraad opvoorhand
niethét vertrouwenheeft van de
Haitiaanse bevolking. De rege-
ring van Barbados hoopt dat de
juntatoteen dialoogkankomen
met alle sectoren van de Haiti-
aanse maatschappij in een po-
ging het vertrouwen te herstel-
len dat de democratie inderdaad
terugkeert welk proces in feite
begon in februari 1986. Aldus
minister Tudor die hierbij ver-
wijstnaar de datumwaaropeen
einde kwam aan de dictatuur
van de Duvaliers.

Tudor uitte zijn gedachten tij-
dens een persconferentie. Hij
maakt deel uit van de Ge-
meenschappelijke Caribische
markt CARICOM. Evenals Hai-
tiheeft Barbados in de Caricom-
ministerraadtwee ministers.

WASHINGTON-De lopendere-
kening van de VS betalings- balans
vertoont over het 3ekwartaalvandit
jaar een ongekend tekort van 43,4
miljard dollar,zo heefthetVSminis-
terie van Handel bekendgemaakt.

Vrouw beroofd
PHILIPSBTJRG-Een vrouw

dierond middernacht bij een
snackbar te Dutch Quarter
stond, werd plotseling benaderd
dooreen man dieze van gezicht
welkende, en diezes halskettin-
genvan haarafrukte,waarnahij
wegrende. De kettingen waren
volgens de dagen achttienhon-
derd dollar waard.

Tele Enfasis
WILLEMSTAD — Het prog-

ramma Tele Enfasis van Sedu-
kal, zal deze week aandacht
schenken aan de communicatie
tussen jongeren en volwassen.
Twee generaties met hun eigen
denkwijze en opvattingen, wor-
deninditprogrammametelkaar
geconfronteerd.

De jongerendieaanhetwoord
zullenkomen zijn Renata Joe,
Mazarella Jansen en Darren
Martel. De oudere generatie
wordt vertegenwoordigd door
mevrouw Sommer (die in 1986'Moeder van het Jaar'werd),me-
vrouw Isabella (die in 1987'Moe-der Folklore' werd) en 'MoederFotogeniek 1986', mevrouw Ar-
rindel.

Het programma wordt op 21
december via TeleCuracao uit-
gezondenenbegintomhalfacht.

’Kroniek van een
aangekondigde dood’
Film over boek
van Marquez in Tempel

WILLEMSTAD - Zondaga-vondom achtuur draaitin thea-
terDe Tempel "Chronicleofa de-
ath foretold" naar de beroemde
novellevan Gabriel Garcia Mar-
quez.Het scenarioisvanFrance-
scoRosi. Tonino Gerra en Fran-
cescoRosi verzorgden het script.
De productie is in handen van■Yves Gasser en Francis yon Bu-
ren. De muziek is van Piero Pic-
cioni.

De boekenvan Gabriel Garcia
Marquezkunnen optwee manie-
ren gelezen worden: als loodzwa-
re drama's die prachtig van
structuur en doorleefdvan wijs-
heid zijn, of alsspiegelbeeldvan

een alledaagsecultuurvol rela-
tivering en humor.

"Kroniek van een aangekon-
digde dood" is het verhaal van
een moord. Defilmbegint alseen
voorwereldlijk uitziende rivier-
boot traag haar weg vindt over
bijna rimpelloos water. Drama-
tische muziek begeleidt het
beeld van een ernstige man (Ru-
pert Eveverett), die aan derai-
ling staat. Op zijn gezicht staan
dewoorden 'liefde'en 'dood' te le-
zen. Nadat hij zich ontscheept
heeft, gaat hij naar hetkerkhof.
Daar bezoekt hij het graf van
Santiago Nasar (Anthony De-
Ion) en denktterug aan de dra-
matische gebeurtenissen uitzijn

Jeugd, vijfentwintig jaar ge-
leden.

Vijfentwintig jaar geleden
komt Bayardo San Roman (Ru-
pert Eyerett) als vreemdeling
aan in het kleine dorp aan deri-
vier, waar zijn oogvalt op dejon-
ge, mooieAngela Vicario(Ornel-
la Muti). Het is liefde op het
eerste gezicht. In de huw-
lijksnacht ontdekt hij dat zijn
bruid geen maagd meer is. Hij
stuurt Angela terug naar haar
ouderlijk huis en verlaat het
dorp voorgoed. Haartweebroers
zweren wraak en dwingenAnge-
la de naam van haar minnaarte
onthullen. Onder sterke druk
noemt ze zijn naam: Santiago
Nasar.

Volgens de gebruiken in die
tijdverkondigen debroers overal
datze deeervan hunfamilie zul-
len wreken. Op het laatst weet
iedereen dat de broers Santiago
zullen doden, iedereen, behalve
het slachtoffer. Niemand kan of
wil de loop van de gebeurtenis-
sen veranderen: een eeuwenou-
de traditie of het noodlot moet
zijnbeloop hebben.

Al die tijd dat Bayardo is ver-
dwenen, is Angela haar echtge-
noot blijvenbeminnen. Ineen po-
ging Bayardo terug te winnen,
stuurtze hem jarenlangbrieven,
diehij ongeopend bewaart.

Na vijfentwintig jaarkeert
Bayardo terugnaar het dorp. Hij
maakt een spoorvan alleongeo-
pende brieven vanaf het erf,
waarAngelanu woonttotaan de
eeuwenoude eikenboom, waar
Bayardo op haar wacht. Daar
aangekomen legt Bayardo lang-
zaam zijn handen op het hoofd
van de oudere vrouw, die hij
nooit heeftkunnen vergeten.

UJf£££., de Studentenvertegenwoordiging van de S££. presenteert een GALA
AVOND met de pianist van alle tijden:

Edgar Palm
en zijn "conjunto".

Edgar Palm is een vooraanstaand musicus uit Curacao, tevens componist,
pianist en docent. Hij heeft voor zijn prestaties op muzikaal gebied talrijke
prijzen en ere onderscheidingen ontvangen ojl i De Cola Debrot prijs, Ridder
in de Orde van Oranje Nassau, de "Orden Fransisco de Miranda primera en
tercera clase" (een Venezolaanse onderscheiding) en Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

Ook heeft hij bekende musici opgeleid zoals Enrico Henriquez ( de huidige
pianist van Oscar Da Leon) en Igor Atalita die verschillende internationale
arti'sten heeft begeleid om. Julio Euson.
Onlangs werd Edgar Palm door zijn ervaring op het gebied van "Kaha di OrgeT
door de overheid belast met een cursus "Arrangeur toneur", een bijzondere
componeer techniek voor muziek stukken voor de "Kaha di Orgel". ,

jam*
Mis deze enige kans niet, zorgt dat u TT^l ,^",TlT^~ Iaanwezig bent/ f JJL Jaf | JL!, ■

Thema; De Antillaanse wals in woord, klank en beeld met de medewerkingvan Chuky en Juancho Schmidt.Toegang: Gratis.
Kleding: Formeel (jas en das).
Datum: 20 december 1987.
Tijd: 730-1030 uur 's avonds
Plaats: Aula van de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Namens de: UJl£S£.
De Commissie Studium Generale

MPS Ml Mil/ X m

§ * \lf/ Restaurant \|
| is closed tonight |
| December 19th and 1

December 23th I
| to the public I

due to a private function.

I fTM Curagao

I —XW7-I HOTEL&CASINOV^Ji I Tel.: 612500 jl

f ELRAD CARIBÉ NV j
| -_ feliciteert \

\ ÜlJWahc INFORMA N.V. |
\ met de oplevering van het nieuwe

AST MULTIUSER COMPUTER SYSTEM \
t Een snelle en betrouwbare multiuser
\ database voor administrative toepassing

met ingebouwde data access security.
3 Configuratie:
\ 1 AST Premium 286,70 MB HD( 4 PC SLAVE 1 MBram
; 4 ADC PC terminals.

40 MB Tape unit, Printer.

WILLEMSTAD-De bekende
duikinstructeurEric Wederfoortdie al jaren lang duikcursussen
organiseert, heeft onlangs een
folder gemaaktmetalle informa-tie over dePadi- duikcursussen
die bij hem gevolgd kunnen
worden.

Defolder werdaangedeputeer-
de Agustin Diaz overhandigd,
die onder andere belast is met de
portefeuille sport.

Foto: vlnr echtgenote Yolanda
Wederfoort, Eric Wederfoort,
Agustin Diaz en Francisco Leito
vanDaniel SodaFountain diede
foldergesponsord heeft.

WILLEMSTAD - Onlangsverbleef een Venezolaanse dele-
gatieopCuragaoom 'follow-up'te
geven aan een eerder bezoek van
ministerMarco deCastroaanons
buurland.

Omdat Venezuela hulp heeftaangeboden op hetgebiedvan debouw vanvolkswoningen (en Cu-
ragao ook vijftig woningen heeftgeschonken) werd onder andere
een bezoek gebrachtaan deFKP.
OokzalVenezuelatechnische bij-
stand verlenen bij toekomstige
landbouw- en veeteelt-projecten.
In datkader werden gesprekken
gevoerd met de betrokken gede-
puteerden en degezaghebber van
heteilandgebied.

Foto: een indruk van de ver-
gadering.

\w*»*?i Breedestraat 14
|2<l //I Te1.:611615 |

13AROLO VIUAANTINORI RECIOTO
PrfnPnnlande rade ÏE De nobele chianti-geschikt een volle rode, iets zoetere
zSfeft^Bordeaux sTeeote voor alle vleesgerechten, wijn, die Uw feestelijke ge-««ljß^in?niQ7RPdP vaneenvoudigebiefstuktot rechten, zoals Canard ónnnZlPmSSi p v,w hw gemarineerd nbstuk. l'Orange, Ham met ananasgouden medaille voor bes- « fKa|koen gev |fJ tkte rode wijn in dewacht. , j

«
geslaa

ds
dBij Uwkerstdiner: voor- maken M a

treffelijk!
De prijs? De prijs? De prijs?Vanaf/.15.-/fles Vanaf/.10.-/f les Vanaf/.15.-/fles.

\\\ Bovenstaande en andere wijnen verkrijgbaar bij GIFI of, JjL
j\^s\ indien gewenst, thuis bezorgd (overal op Curagao) l&h

na telefonische bestelling op nummer 611615 [lfv>>

AMIGOE 13

EPISCES'S^SeafoodRestaurant & Bar
Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181

/V\ Niet iedereen wordt aan de *
A .^Jt haak geslagen in Pisces.
V ï ■
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Orfeon Allegro
WILLEMSTAD — Maandag

21 december om half negen 's-
avonds organiseert Orfeon Al-

legro onder leiding van Rignald
Yankey in de kerk van Brieven-
gat eenkerst-concert.

In het eerste gedeelte wordt
het lied "The Heavenly Child"
van Bernard Hamblen ten geho-
re gebracht dat muzikaal wordt
begeleid door orgelist mevrouw
V.Labega.

Tijdens het tweede gedeelte
van het concert worden de aan-
wezigen verzocht samen met Or-
feon Allegro en Doble R de be-
kende kerstliedjes te zingen.

De kaarten voor dit concert
zijnverkrijgbaar bij de leden van
het koor, bij Muizenberg Super-
markt en op de avond van het
concert aan de deur.

ORFEON ’CRESCENDO’
feestelijke Kerst-sfeer
IN EEN GOEDGEVULDE
Brievengatkerk gaf het koor
Orfeon Crescendo gistera-
vond zijn jaarlijksKerstcon-
cert. Medewerking verleende
het instrumentaal ensemble
Adjadjo (de 2efagottist kwam
uitAruba). Zijprijzenzich ge-
lukkig met deEngelse hoorn,
geschonken door het Prins
Bernhard Fonds. Aan depia-
no: Robert Rojer en Hendrick
Kreijen.

Als inleiding werd door
koor enaanwezigengezongen
«Joy to the world». Het con-
cert begon met het «Laudate
per la Nativita del Signore»
van OttorinoRespighi (1879-
-1936), voor soli, koor en in-
strumentaal ensemble. Dit
subtiele werk werd, helaas,
zeer onzuiver ingezet. Was
hetnietbeter geweestomafte
slaan, te stemmen en op-
nieuwte beginnen? Jammer!

Des te verdienstelijk was
het van Barbara Newton om
haar rol van «Maria» zuiver
te vertolken. Heel mooi ge-
zongen. Bravo!

Bernardino van Baars in
zijn rol van "herder", kwam
enigszins onzeker over en er
wasweinigvoelingmet debe-
geleiding. Overigens een

echtetenor.
Norma Jesurun als

«Maria» had deze rol met
meergevoelkunnen brengen.
Haar stem heeft in het lagere
register mooie tonen. De hoge
tonen zijn echter scherp en
klinken geforceerd, watbij de
meeste sopranenuit hetkoor
het geval is. Als er bescheide-
ner door hen gezongenwordt,
zal dat deklankkleur van het
koor tengoedekomen. Debas-
sen verdienen een compli-
mentvoor dehomogene, sono-
re klank. Helaas geldt dat
niet voor detenoren. De luis-
teraar heeft geen duidelijk
beeld van dit werk gekregen.
Afentoe echterkreeg men de
indruk hoe het zou horen te
klinken.

Frank Davelaar en zijn
koor hebben zeker de capaci-
teit om een werk als dit ver-
antwoord uit te voeren. Dat
vereist echter discipline,
vooral van de koorleden. Er
zijn er teveel die hun partij
niet goed kennen. Dit werk
verdienthetommetmeerres-
pect behandeld te worden.
Ook een vertaling van de
tekst was misschien waarde-
vol geweest.

Na de pauze komt hetkoor

beter totzijnrecht. Een mooie
compositie is «Past three
o'clock», met daarin, als ver-
rassing, de solo van Maruja
Bogaard, heel fijn, heel na-
tuurlijk. ledereen genoot er-
van, hetgeenaan hetapplaus
ook was te horen. Erich van
der Hoeven zong zeer ver-
dienstelijk de solo in «Quelle
est cette odeur agréable».
Jammer dat het koor hier te
hard was.

Ook deaanwezigenwerden
tot actie gebracht door mee te
zingen in «Once inRoyal Da-
vid's City» en «Hark the her-
ald angels sing». Twee liede-
ren waren helemaal "op het
lijfgeschreven". Hoe kan het
ookanders in debewerkingen
vanFrank Davelaar. Bij vele
zangers brak eindelijk een
lachje door! Tot slot werd ge-
zamenlijk «Stille Nacht» ge-
zongen. Robert Rojer bege-
leidde na depauzeopgerouti-
neerde wijze.

Ondanks de fijne sfeer en
prettige avond werd het als
zeer storendervaren dater tv-
opnamen werden gemaakt
tijdens hetconcert en datfelle
luchten ophetpubliek gericht
waren. Ookradiomensen, die
tijden de uitvoering micro-
foons moeten verzetten, ver-
hogen het luistergenot niet.

DICK MOLL

...Frank Davelaar met zijn
enthousiaste koor Orfeon
'Crescendo...

VERDELING
Voor het jaar 1988 werden in

totaal 48 kulturele projecten
goedgekeurd, welke een totale
waarde van 1.770.600 gulden
hebben. Het bijzondere van het
OKSNA- bestedings- overleg is,
dat, in tegenstelling tot andere
ontwikkelings- fondsen, het
OKSNA zelfde verdelingvan de
fondsen in onderling overleg en
bij consensus bepaalt en aan-
neemt. Bij de overige fondsen
wordt van bovenaf een ver-
deelsleutel opgelegd, te weten
Centrale Overheid 12%, Cura-
cao 64%, Bonaire 10%, Sint
Maarten 7%en SabaenSintEus-
tatius ieder 2%.

Dit jaar deed zich het feno-
meen voor, dater veel meerpro-
jectendoor deeilandgebieden en
de centrale Overheid werden
aangedragen dan dater fondsen
beschikbaar waren. Dankzij de
goede samenwerkingbinnen het
OKSNA en het begrip voor el-
kaars standpunten, konden de
fondsen naar ieders tevreden-
heid worden verdeeld.

Voorhet begrotings- jaar 1988
zijn de projecten als 'volgt ver-

deeid en goedgekeurd: Saba
heeft 181.000 guldentot zijn be-
schikking gekregen wat over-
eenkomt met 10% van het be-
schikbare budget. Bonaire heeft
286.800 gulden gekregen, ofwel
16% van het budget. SintMaar-
ten heeft 300.500 gulden gekre-
gen, ofwel 17% van het budget.
De Centrale Overheid ging ak-
koord met een bedrag van
314.100, zijnde 18% van hetbud-
get.SintEustatiusheeft240.000
guldengekregen,zijnde 14%van
het budget en Curacao heeft
447.300 gulden ontvangen, zijn-
de 25% van het budget.

Door een speciaal fonds in het
leven teroepen voor de kleinere
projecten, bespaart het OKSNA
zich een heleboel werk. Door dit
nieuwe fonds wordteen efficiën-
te en versnelde afhandeling van
aanvragen voorprojektenvan de
kulturele groepen uit de samen-
leving gecreëerd.

PHILIPSBURG — Dat iedere
artiestzijn ofhaar eigen stijl
heeft, wordt welheel duidelijkbij
het aanschouwen van de doeken
vanNuszaWoyda.

Deze inEngelandgeboren enin
de VerenigdeStaten opgegroeide
kunstenares bezocht St Maarten
voor het eerst in 1974 en besloot
toen er zich permanent te vesti-
gen. Ze studeerde beeldende
kunsten aan dePason's Schoolof
Design in New York, en heeft
sindsdien al vele saillante plek-
ken op St Maarten op haar ma-
nier geinterpreteerd. Straat-
naamborden, winkels, cafe's,
kleurrijke parasols en luifels en
de mensen van StMaartenin hun
dagelijkse doen en laten worden
doorhaaralsze nognietpittoresk
zijn, alsnogpittoresk gemaakt.

Een expositie van haar werken
wordt gehouden in de Nanette
BeardenFine Arts Gallery in de
Frontstreet van 18 december
1987tot 16januari1988.

Het is de moeite waard even
aan te wippen en mee te genieten
van haar visie op StMaarten.

Tabac Original
[ the individual fragrance
L > J

Ontwikkelingsgeld uitNederland verdeeld
OKSNA roept speciaal fonds in
leven voor kleine projecten

WILLEMSTAD — Tijdens
de 14e plenaire vergadering
van het Overlegorgaan Kul-
turele Samenwerking Neder-
landse Antillen (OKSNA) die
in detweedeweekvan decem-
berinSabawerd gehouden,is
tevens het jaarlijkse beste-
dingsoverleg gehouden waar
de fondsen uit Nederland
over de vijf eilanden en de
centrale regering zijn ver-
deeld. Op devergadering zijn
de vertegenwoordigers over-
eengekomen ingaande het
volgend jaareen fonds van
100.000gulden te bestemmen
voor kleine kulturele projec-
ten tot een bedrag van 5.000
guldenperproject.Op diema-
nierkan de financiering van
deze kleine projecten eerder
plaatsvinden en moet er niet
meer worden gewacht tothet
jaarlijksebestedingsoverleg.

De vergadering stond onder
leidingvan Ifna Isenia, diede mi-

nistervan OnderwijsenKuituur
als voorzitter vertegenwoordig-
de. Het OKSNA is een publiek-
gerechtelijk lichaam, waarin al-
lebestuurs- collegesen de lands-
regeringen op gelijkwaardige
basis vertegenwoordigd zijn. Ge-
durendedeze dagen is tevens het
jaarlijksbestedingsoverleg ge-
houden ter verdeling van de
fondsen, welke de Nederlandse
regering jaarlijks aan de
OKSNA beschikbaar stelt, ten
behoeve van kulturele doe-
leinden.

CITRO verwacht veel hulp

Reddingsboot
voor Curaçao

WILLEMSTAD — Tijdens
de donderdag gehoudenfil-
mavond van de Curacao In-ternationalRescue Organisa-
tion (CITRO) in de Curacao
Yachtclub, is door het be-
stuur van deze reddings- or-
ganisatie besloten een red-
dingsbootaante schaffenvan
hettypeAtlantic21.Dezeboot
kan op een trailer worden
vervoerden zodoende, indien

er een geschikte "*'ceerplaats is, snel naar e»
gewenste plaats van bet *"land wordenvervoerd.

De aanschafkosten van «f
dergelijk boot zijn aanzienW'
maar gezienhet feit datCuraPr
zich erop beroemt een intem8
onalehaven te zijnen ookeen
ternationale luchthavente Wi
ben, is het alleszinsverantw°° i
een dergelijkeboot opons en8*"
te hebben. De CITRO hoopt
ook, datdediverse instanties.»*
met de scheepvaart en me*
luchtvaart te maken hebdij
zich bewust zullen zijnvan «>£verantwoording in deze, & ~kent erop dat door samen<%
king van deze instantiesen v*
anderen derealisatie van de
schafvan dezereddingsboot 911
een feit zal worden. .. jDe eerste giften ervoor zi)°j
binnen. Meteen na het be»e^worden van de plannen va»
CITRO schonk deMarathon^,fing Curagao(MSC) duizendK.
den.Ook deCatamaranCh*7,
racao (CCC) en de Aatiljj;WindsurfingAssociation(A*\,
schonken samen duizendP.
den. Zaterdag werd de chejL
aan penningmeester Van "y

overhandigd. u
Gehoopt wordt dat velen &

"goede voorbeeld" van deze*tersportclubs, diezich blij^,
bewust zijnvan denoodzaakv.
dergelijke reddingsmiddel^
ons eiland, zullen volgen *°°,
Curagao zeer binnenkort °V|
een adequaat reddingsm" 111
kan beschikken.

Van Dien & Co nieuwe accountant
voor PTT NV in Amsterdam

WILLEMSTAD/AMSTER-
DAM — Het accountants-
kantoor Van Dien & Co in
Amsterdam, waarvan ook
een filiaal is gevestigd op Cu-
racao, wordt de nieuwe ac-
countant van de PTT NV in
Nederland.Vooruitlopend op
de verzelfstandiging van de
PTT per 1 januari 1989 heeftde minister van Verkeer enWaterstaat, mevrouw Nelie
Smit Croes, alsoprichter van
deNV, Van Dien & Coaange-

wezen als de toekomstige ac-
countantvan hetzelfstandige
PTT- concern. De controle
van de jaarrekeningvan de
PTT was tot nu toe in handen
van Camps, Obers enKeuzen-
kamp. Hetis in dewereld van
deaccountancyvrij uniekdat
opdrachten van dezeomvang
worden verstrekt.

Ondanks de laatste jarentoe-
genomenprijs- concurrentie on-
der deaccountants in Nederland
is de verworven opdracht vol-
gens J.J. Goedhart, voorzitter
van deraadvan bestuurvan Van
Dien & Co, nietgebaseerd op het
voor de PTT financieel aantrek-
kelijkste aanbod. De invulling
van de declaratiestaatnogopen.
"Wij gaan nuoverlegvoerenover
de verdere invulling van de
opdracht, waaronder ook de
hoogte van de declaratie."

COMPETITIE
Volgens de voorzitter is er bij

detotstand- koming van de be-
slissing danook geen sprake ge-
weest van een "open bureau-
competitie" onder de mededin-
gende accountants- kantoren.
Na een aantal grote accoun-
tants-kantoren te hebbenbena-
derd,heeft deminister in overleg
met dePTT een selectie gemaakt

■
uit de mededingendekant" , $ d

Goedhart zegt zeer vere<* „<,
zijn met de opdracht. Voie 4
hem isdebasisvoor debesl 1 y^ §

van de minister om naal-b>' B

Dien & Co over te stappen6^ f

seerdop dehogemate vang $ h
cialiseerde deskundighel
zijnkantoor in huis heeft-

NIEUW BLOED
Volgens het minister*-

Verkeer en Waterstaat is a^ [t \
slissing om van account^ <j< *veranderen ingegeven do^j'
ophanden zijnde verzelis j
ging. "Als jeeigen interne s |
tuur ingrijpend verandert „e
het tijdstip om ook de e\ £
contacten te herzien. Hef tjft
kwestie van een nieuwesil
nieuwbloed." A

De heer W.J. Lai»^p*
Camps, ObersenKeuzen*1 * jpj
teleurgesteld over debeS cO/:
van de minister om van a

9 jj/!
tant teveranderen. Volge gflË
is er geen aanleiding v e t?t
overstap naar een an .^tof1!
countant. "Ik meen datWO
toe ons werk tot volte** dj|
heid hebben gedaan. xsr\w\
gevolgenvoor zijnkantoo ,ggrj
bedrag datmetdeopdra^n^ \
moeid, kan hij geen meo
gen doen.

I THE GOLDEN WATCH ffSMÉI 3

Reeds 38 jaartot Uw dienst w&foxkI met sieraden
van goud, zilver en doublé van ■Hl^iflH <

> «miOok horloges &H |
van het bekende merk IHhM <|

> ORIS /^nio 5I ORIS |
£ Onze nieuwe COlleCtie Relojesencuarzo I
i> sieraden de Suiza S if j
% is binnen! —^ j
h <
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

iiiiil-—^^mU JRoses & Wine v3jf
Your heart beats quicker Y~* \
Vour face is flushed i| !Vou feel suddenly euphoric
You are either in love or eating
Godiva chocolates

Available at:

ptoses & Wine N.V. Scho^,a^2°os,6\<
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f BIBUOTEKA

KÓRSOU
Otro hende tambe ke lesa e buki
kv abo tin hopi tempu kaba na
kas.
P'esei, for di dia 10 di desember
te kv 2 di yanüari bo por entrega
e bukinan sm paga but. Hiba nan
na Bibiioteka Pübliko Körsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda i c filial di bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
dene kahanan köra kv tinna...
La Ganga Saliha - Casa Cohen-
-77 General store - Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-
Pöstkantor Punda - Vreuadenhil
Colon - Boekhandel Santa Maria-
Palais Hindu Punda - Casa Leon
Otrobanda - Banko Maduro na
Plasa Djodjo Correa -Van Dorp/
Eddine Promenade -Zuikertuintje
Koffiebar - Pita Supermarket-
Vreugdenhil Caribe - Banko
Maduro na Barber.

Fia ke men
...trese bèk!

rAARBEE N.V.
t.o. Marshe Nobo" in Punda

Ontvangen speciaal voor
Kerst:

Voor dames:
Geklede jurkent/m 24

Voor meisjes:
Amerikaanse jurkjes

’. 12.-en ’. 14.-

Voorde heren:
Modieuze geklede

pantalons

10% KORTING
op alle elektronische arti-
kelen.

Profiteer nu! ;

AMIGOE14

yyPAntilliaanse Verffabriek

Wegens
INVENTARISATIE

zijn wij op 4 - 5 en 6 januari 1988
GESLOTEN

Wij wensen U
prettigeKerstdagen en

een gelukkig 1988.



BONAIREAGENDA

S«ANDWEER:B222'«UCENTRALE:BB4S

e Lagoen:maandag t/mvrijdag07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00"■zondag gesloten.

I *ENBARE BIBLIOTHEEK

' tß^^Ustriden voor het publiek)aa ndag en donderdag van 14.00-18.00
ui?insda9 en vrijdag van 08.00-12.00/
«ur) 17°° uur; zaterdagvan 10.00-12.00

J voor lezers), ""ensdag van 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
„Wekende stukken 15.45 uur; gewone
I 16.30 uur.

! I^ICE CLUBS| j^anis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

I p£ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
« und Table: elke tweede maandag-(^"centrum Terra Corra.

woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

" ib^URSKANTOOR EN BEVOLKING:, Pe^l2.oo/14.00-15.30uurlokettengeo-

' lii^lEKB|BLIOTHEEK: voor bezichtiging
tiL !!n gelieve contact op te nemen met de| *wRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

jJ^J'ECLUB(Weg naar Willemstoren):

'■ W>end °Pvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-

" ga 9 van 12.00-24.00uur.

Han tJR (gezaghebber): elke donder-
siUürVLn 090°-11 00 uur °P het Be"

' 4o 'skant°or, Kralendijk; laatste donder-
) n^yan de maand van 10.00-12.00uur te

! laire°USHI (,eL 8198): verzameling Bo-

' *nsri nse schelpen en koraal; open van
HJto?? t/m vriidag van 10.00-12.30uur -| ya Nikiboko Zuid 3.■ LW-„p dj. ■'"Peningstijden slachthuis maan-
-16 nnmwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-

-l Os'jyT "uren donderdag en vrijdag vanI '^"11 00/11.30-14.30 uur.

! *&»"*'">i Wia LConcERT: 20.30 uur zangkoor
I r «Orkidia (van Rincon) - Jeugdhuis

te Playa.

' fe'ENSTEN Kralendijk:
üür Jks 1845uur;zondag08.30en 19.00
fjdjornotokerk Antriol:npws 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

d4tvCuskerkßincon:'Iks. ookzondag, 19.30uur.

li^HTENBEZORGING doorgeven
Cscj^r. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Bij verkeerd gebruik

Rudy Bedacht: gehoorschade
door vuurwerk

KRALENDIJK — Ook dit
jaarzullen defeestelijkheden
rond de jaarwisseling voor
menigeen trieste gevolgen
hebben, en wel vanwege het
onvoorzichtig omspringen
met vuurwerk. Het moet he-
laas niet uitgesloten worden
geacht, dat verschillende
vuurwerk- afstekers
brandwonden zullen oplo-
pen, en anderen zelfs vingers
en ogen zullen kunnen kwijt
raken. Daarnaast zullen er
gevallen te betreurenzijn van
blijvende gehoorschade van-
wege hethoge aantal decibel-
len (lawaai) dat het geluids-
bombardement van vuur-
werkveroorzaakt.

Dit zegt Rudy Bedacht, die te-
vens meedeelt te beschikken
over demeestrecente onderzoek-
resultaten op het gebiedvan het
gebruik van vuurwerk. Men on-
derscheidt twee soorten vuur-
werk: knalvuurwerk en sier-
vuurwerk. Bij knalvuurwerk
gaat hetvooral om deknal ofhet
auditief effect, en bij siervuur-
werk is het meer te doenom het
decoratief resultaat van de ex-
plosie. Knalvuurwerk kan wel
meer dan 150decibellawaai ver-
oorzaken, en dat is al bijna twee-
maal zo luid als dat van een

bromfiets die op één meter af-
stand van de audio- recipiënt of
geluids- ontvanger staat te ron-
ken. Als mennu weet, dateen ge-
sprek op normale toonsterkte
rond de veertig decibel geluid
produceert, dankan men wel na-
gaan hoe gevaarlijk voor de
trommel- vliezen schoten zijn
van knalvuurwerk.

Alhoewel de geluids- ontla-
ding van siervuurwerk meestal
geschiedt op een grote afstand
van de schutter, is heteffect niet
zonder gevaar, aangezien zeker
tien procent siervuurwerk niet
goed afgaat, als een boemerang
terugkeert en door onverwachte
ontploffing zowel gehoorschade
als brandschadeaanricht.

Ernstigmeningsverschil metSarney

Minister Financiën
Brazilië afgetreden

— Minister van
Luiz Carlos Bres-

feti. j ra 's a's z°danig af-
% n- Dit was het gevol£
Vif611 ernst*S interngeschil
(j^en de Braziliaanse rege-
L*[ ?Ver het doorvoerenvangnigingen.
f«ira Was minister Bresser Pe-
4at ? gelukt in de*vrij korte tijd
Sh ’eze belangrijke functie
% 1 jeom*k verhoudingvan
rja Jar»d met het internationale
VH 6Zen te herstellen nadat

'v°ore laatste tijd onder zijn
'et aftgers was verslechterd.
■envan Bresser Perei-ing al enigetijdin de lucht.

De 53-jarige econoom had de-
zer dagen aan president José
Sarney een pakket maatregelen
aangeboden met de boodschap
dat zij onmiddellijk moesten
worden doorgevoerd om het gro-
te tekortvan deoverheids- finan-
ciën op te vangen en om te bui-
gen. Onder de te nemen maatre-
gelen bevonden zich belasting-
verhogingen en een daadwerke-
lijke vermindering van de over-
heids- uitgaven. Sarney kon
blijkbaar moeilijk eenbeslissing
nemen omdat op hem druk werd
uitgeoefend van verschillende
kanten om óf de belastingen te
verhogenófomoverheids- perso-
neel naar huis te sturen. Ui-
teindelijk heeft hij zijn minister
latenvallen. Blijkbaar achttehij
doervoering van diens plannen
politiek te riskant voor zichzelf.
Sarney zal nu naar zijn vierde
minister van Financiën moeten
gaan zoeken. Hij heeft sinds hij
in 1985president werd eral drie
versleten.

De positie van BresserPereira
was tegenover de buitenwereld
niet gemakkelijk nadat Brazilië
in februari een moratorium had
afgekondigd op zijnrente- beta-
lingen op zijn buitenlandse
schuld van 112 miljard dollar,
waarvan zeventig miljard aan
particuliere banken. Deze be-
slissing streek de banken tegen
de haren in. De bewindsman
heeft sinds hij in april aantrad
als opvolgervan demislukte Dil-
son Funaro kans gezien dit alles
weer glad te strijken.

TERREUR
Misbruik van vuurwerk ge-

schiedt op verschillende manie-
ren, zoals het gooien van knal-
vuurwerk invoorbij rijdendeau-
to's, in denabijheid van anderen,
zodat deze op zijn minst schrik-
ken, tot groot leedvermaak van
de misbruiker. Ook komt het
veel te vaak voor datmen knal-
vuurwerk werpt op dieren, en
vooral hondenzijnhierbijeen ge-
liefd doelwit.

Bedacht merktop, datdeover-
heid er wel op toeziet dat vuur-
werk binnen een bepaalde tijd
wordt verkocht, en tevens be-
paalt dat vuurwerk met witte
fosfor nietmagworden verkocht,
maar dateen vuurwerk- besluit
of-verordening die auditievere-
gels bevat en andere bij-
verschijnselen terzake in aan-
merking neemt, helaas nog niet
bestaat voor de Antilliaanse sa-
menleving. Met het trieste ge-
volg, dat het elk jaar weer
klachten regent van burgers die
de "vuurwerk- terreur" al lang
beu zijn.

De heer Bedacht wijst voorts
op het geld verspillende karak-
ter van dit "volksvermaak".
Wanneer men klaagt dat er
"geen geld is", dan doethet toch
welvreemd en onlogischaan dat
er wel geldkan worden besteed
aan lawaai- en brand gevaarlijk
produkt, datbovendien gewoon-
weg en letterlijk inrook opgaat,in een samenleving die gebukt
schijnt te gaan onder de last van
een labiele economie, verzucht
Bedacht.

Het snijdt, volgens Bedacht,
geen hout te beweren dat het ge-
bruikvan vuurwerk nu eenmaalbehoorttot deAntilliaanse amu-
sements- cultuur. Al zou ditwaar zijn, dan rechtvaardigtzulksnognietdatmen vanAntil-liaanse eilanden een soort"vuurwerk-wild-west" moet ma-ken, waarin het vermeenderecht van de vuurwerk- schut-ters een soort recht is van de
sterkste. Op de Antillen staat er
geen enkele vuurwerk- fabriek,
en vuurwerk is een import- pro-
dukt, meent Bedacht.

Hij ziet in de gesignaleerde
bezwaren tegen een onoordeel-kundig gebruik van dit lawaai-
en brand gevaarlijk produkt eentaak weggelegd voor de consu-
menten- bond en voor organen
diezich in dienst stellenvan hetpedagogisch welzijn van de
mens, zoals scholen en persme-
diadiekundige voorlichting ter-zakekunnen geven.

Landsbemiddelaar ingeschakeld
CAO-overleg Flamingo Beach
met Fedebon verloopt stroef

KRALENDIJK —
Ofschoon onlangs Flamingo
Dos-Dive Bonaire van hetFla-
mingo Beach-concern posi-
tiefinhetnieuwskwam, bleek
al gauw, dat de cao- onder-
handelingenmet het hotelbe-
drijf over het merendeel van
hetpersoneel minder gunstig
verliepen. Landsbemidde-
laar Maria zal maandag op

Bonaire trachten de partijen
bij elkaar te brengen.

In een gesprek metde voorzit-
ter van de Fedebon, Willy Cici-
lia, wordt duidelijk, dat er een
grote onvrede heerst bij het per-
soneel. Begin vorige week reeds
wasereen walk-outomdatdedi-
rectie decao- beloftenvoor de uit-
kering van de bonus niet na-
kwam. Nu blijken de cao- onder-

handelingen die al injunivan dit
jaar zijn begonnen, niet tot een
gerede oplossing te kunnen
komen.

STRUIKELBLOK
De grote struikelblokken, al-

dus Willy Cicilia, van de Fede-
bon, zijn de salarisverhoging die
al zes jaarachterwege is geble-
ven, ondanks de belofte van de
directie en de normale aanpas-
singen in de kosten van leven-
sonderhoud. Cicilia verklaarde
desgevraagd, dat de onderhan-
delingen met dedirectievan Fla-
mingo Beach op drie niveaus
worden gevoerd:voor hetcasino-
personeel, voor het duik-
personeel en tenslotte voor het
hotel-personeel. Deze cao is inju-
ni van dit jaar afgelopen, maar
Fedebon heeft nog niet kunnen
bereiken dat de nieuwe cao werd
afgesloten. Cicilia beaamde datzowel voor het casino-personeel,
als voor de werknemers van de
duikschool gunstigecao's zijn af-gesloten, die tot volle tevreden-
heid zijn van de werknemers.
Met de cao van het hotelperso-
neel loopt het niet zo vlot, aldus
Willy Cicilia, omdat men steedsvolhoudt dat er nietgenoeg geld
wordt verdiend. Het geld, aldusdevakbondsleider, dat infeite inFlamingoBeachwordtverdiend,blijft inAmerikahangen, aange-
ziendaardepackageswordenbe-taald.

GEENKANTINE
Een tweede doorn in het oog

van devakbond en hetpersoneel
is het ontbreken van een eigen
kantine. Die was er wel, maar
driejaar geledenverzocht de di-
rectie gebruik te mogen maken
van deze kantine om die in te
richten als showroom.Dat is nog
steeds zo, aldus vakbonds- voor-
zitterCicilia, en de werknemers
willen datdaaraaneveneens een
eind komt. Werk aan de winkel
dus voor landsbemiddelaar Ma-
ria diemaandagopBonaire arri-
veert en de geschillen tussen
vakbond Fedebon en de directie
van Flamingo Beach zal helpen
oplossen.

Zakenvaria
AANSTAANDE MAANDAG,
21 december 1987,zal de dienstLVV Bonaire beginnen met de
verkoop van zuivere black belly
schapen. Deze black belly scha-
pen zijn ongeveer drie maanden
oud. Vanaf zeven uur tot en met
acht uur 's morgens en 's mid-
dags van viertot vijfuurkunnen
geïnteresseerden terecht bij
Plantage Amboine, te CamindaLagun. Telefonische afspraken
zijn mogelijk(tel. 8836).

GDANSK — Walesa, voorzitter
van deverboden PoolsevakbondSo-
lidariteit, heeft de autoriteiten ge-
waarschuwdvoor een dreigende uit-barsting van ontevredenheid in Po-len.Tegelijkertijdliethijderegeringwetenbereid te zijn te praten over deproblemen.Dissidentenmaaktenbe-kend dat de politie in Katowicehardhandig een eindeheeft gemaakt
aan een betoging van de oppositie.Ongeveer 2000 demonstranten her-
dachten de dood van 9 mijnwerkers
die doorveiligheids-troepenin 1981
werden doodgeschoten.

*****

KRALENDIJK - Gedepu-
teerde Ramoncito Booi toonde
zich uiterst tevreden met deze
eerste vluchtvan deAvensa. Hoe-
wel hetzijn collega Juancho Me-
iaan was, die samen met het
hoofd van het Toeristenbureau
Rudy Ellis heeft bereikt dat de
rechtstreekse vluchten ook inder-
daad werden gerealiseerd, over-
handigde Booi als gedeputeerde
van Toerisme deplaquette aan de
beide Venezolaanse piloten, die
deze eerste vlucht hebben uitge-
voerd. Geheel rechts opdefoto de
ex-consul van Venezuela op Bo-
naire, Frederico Martinez Istu-
riz, die de vertegenwoordiging
van deAvensa op Bonaire heeft.

Met tweepassagiers aan boord

Eerste Avensa-vlucht
op Bonaire uitgevoerd
KRALENDIJK — De on-

derhandelingen tussen het
BC van Bonaireen dedirectie
van de Venezolaanse
luchtvaart- maatschappij
Avensa hebben na een be-
trekkelijk korte periode ge-
leidtot deeerste rechtstreek-
se vlucht tussen Caracas en
Bonaire. De belangstelling
van de Bonaireaanse over-
heid was grootVan deAven-
sa was slechts de vertegen-
woordiger op Bonaire aan-
wezig.

De eerste vlucht die vrijdag-
middagwerd gerealiseerd, werd
uitgevoerd met een tweemotori-
ge Convair. Slechts enkele mi-
nutenvertragingvoor dezeinau-
gurale vlucht die werd opge-
wacht door het voltallige Be-
stuurscollege en de leden van de
eilandsraad. Veel passagiers
bracht deAvensa overigens niet
mee. Slechts twee dames die
echterwel met muziek van dein
de aankomsthal opgestelde
steelband werden verwelkomd.
Hettoestelvan deAvensakan 52
passagiersvervoeren en nadat
hetBC en deraadsleden een kijk-
je hadden genomen in het toes-

tel, bleek al gauw, dateen derge-
lijk toestel voor de verbinding
tussen de eilandenvan de Antil-
len ook uiterstwelkom zou zijn.

De vertegenwoordiger van de
Avensa op Bonaire, ex-consul
Frederico Martinez Isturiz, no-
digde na het bezoek van het
Avensa- vliegtuig het BC en de
pers uit voor een vlucht naar
Venezuela die in januarizal
plaats vinden.

Op de luchthaven zelf werd
aan de gezagvoerdervan deCon-
vaireen herdenkings- plaquette
uitgereikt door de gedeputeerde
van Toerisme, Ramoncito Booi,
terwijl voor de genodigden de
champagnerijkelijk vloeide. Het
Avensa- vliegtuig zal voorlopig
tweemaal per week een recht-
streekse verbinding tussen Bo-
naire en Maiquetia onderhou-
denopvrijdagmiddag enzondag-
middag.Een belangrijke verbin-
ding, aldus gedeputeerde van
Verkeer en Vervoer Juancho
Meiaan, omdat deze tijd voor
passagiersdie meteen internati-
onale vlucht in Caracas arrive-
ren, met de Avensa een uitste-
kende doorverbinding hebben
naar Bonaire.

KRALENDIJK—Defoto toont
hettoestel waarmeeAvensa voor-
lopig derechtstreekse verbinding
zal onderhouden tussen Bonaire
en Venezuela. Deze Convair is op
Bonaire overigensgeen onbeken-
de, want in de tijd dat deKLM
nog tussen de eilanden van de
Antillen vloog, werd er eveneens
gebruik gemaakt van dit type
vliegtuig. Het interieur van het
vliegtuig is uitstekendenzalvoor
de vanuit Bonaire vertrekkende
passagiers weinigreden tot kla-
gen geven.

Schandaal in Chili

Vermiste dood
in politiecel
aangetroffen

SANTIAGO —Een als ver-
mist opgegeven man in Chili
is doodteruggevondenenwel
hangende in een politiecel.
Zijn verdwijning was gemeld
dooreen humanitaireorgani-
satie.

De dertigjarigeDavidAntonio
Espinoza werd aangetroffen, op-
geknoopt aan zijn eigen over-
hemd en wel in de eel waarin hij
een dag eerder was onder- ge-
bracht in de plaats Puente Alto,
op twintig kilometer van de
hoofdstad Santiago. Zo maakte
men bekend van de kant van de
politic. Van Espinoza zijn geen
politieke antecedenten bekend
en ook stond hij niet bekend als
opponent van het militaire be-
wind. Zo werderaan toegevoegd.

Advocaten die zich inzetten
voor hetvicariaatvoor deSolida-
riteit van hetaartsbisdomSanti-
ago hadden het verdwijnen van
Espinoza bekend gemaakt. Hij
had zich het laatste opgehouden
in een kerk- gebouw.Zij toonden
zich in een eerste reactie ver-
baasd dat aan Espinoza's aan-
houding nietop degebruikelijke
wijzebekendheid was gegeven.

Een politie- chef maakte be-
kend dat Espinoza was aange-
houden toen hij probeerde iets te
stelen in een kerk tegenover de
zetel van de militaire regering.
Een andere vermiste, Eliana
Vargas Diaz, is op vrije voeten
gesteld door haar ontvoerders.
Zij was een militant lid van een
buurt- orgaan in een der armoe-
wijken. Zij vertoonde bulten als
gevolg van mishandeling door
haar ontvoerders. Zij is vijf da-
genontvoerd geweest.

PALESTIJNS PROTEST OP JORDAAN-OEVER HOUDT AAN

Amnesty: onderzoek nodig
naar optreden van leger

LONDEN— Amnesty Inter-
national (AI) heeft de Israë-
lische regering gevraagd een
onderzoek in te stellennaar
de omstandigheden waaron-
der de laatste tien dagen Pa-
lestijnenin Israels bezette ge-
bieden zijn gedood.

Amnesty zou willendatwordt
uitgezocht of de doodgeschoten
Palestijnen "werkelijk het leven
bedreigden" van de Israëlische
soldaten. Amnesty meent dat
het volgens hetreglement dat
vankracht is in debezette gebie-
den,zelfs verboden is voor het le-
gerin de lucht teschieten, tenzij
het levenvan de soldaten ofbur-
gers "direct gevaar loopt". Am-
nesty heeft ook getuigenissen
aangehaaldwaaruitblijkt datde
troepen zonder onderscheid des
persoons vrouwen en kinderen
hebben geslagen, alsmede ge-
wondePalestijnen, dieinzieken-
huizen werden gearresteerd en
meegenomen.

PERES GEPREZEN
Op een persconferentie vrij-

dagmorgen in Den Haag, heeft
de secretaris- generaal van de
ArabischeLiga, ChedliKlibi, ge-
zegd dat de gebeurtenissen "niet
langer alsincidentenbeschouwd
kunnen worden.Het is hetbegin
van eenopstand, deroep van een
onderdruktvolk tot de internati-

onaie gemeenschap". Klibi her-
haaldenog eens dateen interna-
tionale vredes- conferentie de
enige weg was om vrede te krij-
gen tussen Palestijnen en Israë-
liërs. Hij prees de Israëlische mi-
nister van Buitenlandse Zaken,
Shimon Peres, die in het open-
baar het bestaan van een Pales-
tijns volk heeft erkend, maar
Klibi meende dat Peres verder
moetgaan, en niet "halverwege"
blijven steken en dus ook het
recht van de Palestijnen op een
eigen staat moet erkennen.

Op de Westelijke Jordaanoe-
ver kwam het in verscheidene
steden, zoalsHebronenin Pales-
tijnse vluchtelingen- kampen
vrijdag tot botsingen tussen le-
ger en demonstranten. Honder-
den soldaten in rellen- uitrus-
ting en gewapend met traangas
werden in Oost-Jeruzalem inge-
zet, waarenkele duizendenAra-
bieren op de Tempelberg, een
van deheilige plaatsen van de Is-
lam, demonstreerden na de ge-
bedsdienst 's morgens in de Al-
Aqsa moskee. Er werden anti-
Israëlische leuzen geschreeuwd
en ook de Israëlische minister
Ariel Sharon moest het ontgel-
den, dieonlangs onderzware po-
litie- bewaking een huis in Ara-
bisch Oost-Jeruzalem betrok om
de wereld te laten weten dat "jo-
denhetrecht hebben te gaanwo-
nen waar ze willen".

In Libanon sloten zich vrijdag
tienduizenden Palestijnen bij de
protesten aan. In Sidon hielden
Palestijnen in de stad demon-
straties en barricadeerden de
wegen naar destad, terwijl 2.000
vrouwen,kinderen en bejaarden
een sit-in hieldenbij hetkantoor
van het Internationale Rode
Kruis, waar zij een oproep over-
handigden om een einde te ma-
ken aan het geweldin debezette
gebieden. Scholen, winkels en
bedrijven in Sidonwerden geslo-
ten, evenals in andere steden,
voor een solidariteits- staking
van een dag.

Op de Amerikaanse univesi-
teit inBayrut werdvoor de derde
opeenvolgende dageen sit-in ge-
houden door de studenten om
hun solidariteitmet deprotesten
in de bezette gebiedentot uiting
te brengen. Indezuidelijke voor-
steden van Bayrut nam de Sji'i-
tische Hizbollah (partij van god)
het voortouw voor demonstra-ties waarin ook leuzen werdengeroepen tegen de Verenigde
Staten, Frankrijk en de Sovjetu-
nie.De protesten werden onder-steundvanaf de minaretten van
de moskeeën. In de vluchtelin-
gen-kampen bij Tyrus werden
protestmarsen gehouden. In dedoorde Shi'itischeAmalbeleger-
dekampen Shatila en Bourj Al-
Barajneh werden in de mos-
keeën sit-ins gehouden.

ERALENDIJK-Indeafgelo
Nf was de Nederlandse
%air nStnU€teur Van Bosse op
\en i' een viertal
%tcc,Vl V°n Bosse zich geo-
ndtp ,op Bonaire om het ei-

%rte nslotte te betrekken bij de"hau^s'die volgendjaarzalSrhi, lnden- Ook Aruba zalS* A.ZlJn betrokken. IndebonVy"e belangstelling voor de
S etl gßosse voorgesteldecur-Voe "uhBalentien gaf der-
Scteian de Nederlandse in-
'fartgjp en administrateur op
Sair een overzicht van de
Hr%*>!a,0,nse structuur in de'SCereld.Bijdefoto:linksßa-
ÏS*e d de Nederlander uit-'t die n if na een vierdaagse'Le^ïs $ Bonaire. Van Bosse
W^laZ VoorziJn vertrek van

"lngo- eiland.
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/Om U nog beter van diensP
te zijn, zijn wij a.s.
zondag 20 december

geopend
van 9 n.m. -1 p.m. zowel in
Punda als Cerrito.

Angelo Punda
Tel.: 613449

Angelo Cerrito
k Tel.: 73221 s*

9
OPROE P I N C

openbare vergadering v/d
Eilandsraad op maandag
21 december 1987 om
18.00 uur in de Slalcnzaal.

AGENDA
1. Ingekomen stukken.
2. Goedkeuring verslagen.
3. Financiële verhouding

F.E.C.K.-eilandgebied
Curacao.

4. Eilandsverordening
garantie Caico N.V.

5. Eilandsverordening
wijziging Loterij-
verordening.

Willemstad, 18 december
1987.

De Voorzitter,
R.A. Casseres.

a.s. Zondag v.a. 11 uur

Heerlijk Surinaamsetenver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nas-
si, Rotie, Chinese kip,
fijne Bojo en bruine bo-
nen metrijst.

Adres: Cassandraweg 26
S^ Telf.: 72860 f*

laW De gelukkige win- ffifiyV^jf naarvan de waar- fcJKwdebonvan ’.lOO.-vari*"l
18december is

E. Kanters
Carawaraweg 104

Boutique^ fa

V£I2S Caracasbaaiweg <£$£L

C Aparte / ©, ,
Kerststukjes OOr\S\pzrxe- J
____^

Jan Noorduynweg J 12 J%

tïkoöp i ( *'ike:s*

AUTO: ROTIESRYS(sfaßtionf AßON Pom^e'chïneflkip,
.aiauon, moksie-moksie, moksie ale-Fully equipped sic, nassie, bami, shrimp2 lage staande fans 2 muurfans, special, bruine ponen,etc.1 hoge staande fan, 1 airco

24.000 BTU (1 jr. oud), 1 airco kunt U krijgen elke zondag5000 BTU, 2 opklaplogeerbed- vanaf 12 uur teden, 1 babybox, 1 baby kinder-
wagen, Ifornuismetoven,2gro- Koraal PaiÜr kaV 87te parasols met voet, palmen en ka\ . m*inoplanten,regenton, Mazda 6262.o \ iel.. Of «11IM ✓"*
5 versnellingen, elec. ramen, »■ i
spiegels,etc. 1982. _

v._i.HHHaaHM
_

Over te nemen: 3 honden, lief rpp. i//-||-|p
voorkinderen. * I*"ur

Tel 87795 OLDSMOBILETeL87795 I OMEGA'BI

»|airco/automatic, in zeer goe-Ide staat. Garage prijs:
I ’.7200.-. Vraagprijs: ’.6325.-I .Pas groteonderhoudsbeurt

gehad. Alle rekeningen bew-
aard.

Tel.: 616187
Kaya Sentebibu nr. 10 J

■«■ i ~~~—^»a^Mf TEHUUR
WOONHUIS a/d KAYA RAFAEL HANSEN I

Indeling: — voor-en achterporch II
—■ 3 slaapkamers II— 2badkamers. II

Huurprijs: Na^s. 850.-. I
Reactie onder brief nummer 23,bureau v/d blad, Curacao. IV

aMaa«aa»aaaaaaa*SM..*Ma*.aaaaa.SVMta.MV#>aMsa ..Maaaa,B#a .,MBBSaaaaaaa.#aaaa>MaaaasMaasMa<la^| ,
I N THINGS |
jm2kf Santa Rosaweg 40

| (D) Zondag 20 december j
| * OPEN HOUSE
I vanaf 11 tot 3 uur.

aaa...................„^ „ aaaaaa.aa.aa..ail

VERKOOP VANWARENHUIS PRODUKTEN "^Vier de feestdagen met artikelen uitDuitsland van
" MIGUEL & BROTHERS "

0.a.: Kerststollen met de smaak van Marsepein, Rum,Hazelnoot, Appelmoes van zoete appels, Makronen
van Marsepein, Servische soep. Allerlei soorten koek-
jesen nog veel meer.

Naast Wondersteam Salina

F^^-<5\G V^*1 Ook de Kerstman weet I "^1 Sr^('a^§l^o^° dat voor zijn Kfó'è^Zfo -spf KERSTINKOPEN Ojp&l NjL

j^dtiAPo^, no. 1 #1
■P-fJlTli r- speciaal voor hem geopend. ■ ■

SpecialeDecember offerte

nplastico
Uj 11 I Industrieterrein Brievengat

*ZS* 79568-75843

Plastic-Lepels, Vorken, Messen,
Crystal Cups

ABN Bank
DEELT MEDE:

Op dinsdag 22december 1987zullen onzekanto-
ren de gehele dag voor het publiek

GEOPEND ZIJN
Pietermaai )

) 08.00-16.00 u.
Jojo Correa )
Rio Canario )
Rooi Catootje ) 08.30-17.00 u.
Colon )

■^ CORTICAL CRÈME

C/\\\T^nßllÖs KtLAALK

CnravanSofnMree :
! met

„Z-80 Penetrant"
I om Uw haar te beschermen en opdat: U langer plezier heeft van Uw
I straight.
! Distributeur: m .Bofrei Agencies
1 m»»wi»miiii>i>ww»»» »»■>■»»■; —^ —I

BEKENDMAKING
het

FONDS ZIEKTEKOSTEN
OVERHEIDSGEPENSIONEERDEN

A.P.N.A.-gebouw, Schouwburgweg 26 maakt hierbij be-
kend datzij per 21 decemberzullen verhuizen naar:

ASTEROIDENWEG Nr.s
telefoon: 74500

de Direkteur
Drs. E.J. Profet. I/MM)

CARIBE Ine.
KETECH CARIBE N.V. zou graag in contact komen
metkandidaten voor de functie van:

MANAGER ELECTRICAL
DEPARTMENT

Gevraagd:— een enthousiaste uitstraling— goedecontactuele eigenschappen— commerciële aanleg— leeftijd tussen 25 en 40 jaar— leidinggevendecapaciteiten— HTS-E opleiding of gelijkwaardig kennis-
niveau.

Geboden:— een afwisselende baan met groei-
mogelijkheden in een jong en dynamisch be-
drijf.— goede primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden— rapporteert directaan de directeur.

Geïnteresseerden gelieve schriftelijk te reageren,
voor 31 december 1987 naar onderstaand adres:

KETECH CARIBE N.V.
P.O. Box 3812
Schottegatweg Oost 171
Willemstad, Curacao

-mmmi^^— t-a-v- de directie.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag22 december 1987desvoormiddagsom 10uurzal tenkantore
aan dePolarisweg3l -33, alhiertenoverstaan van éénvan denotarissenof
diensplaatsvervanger van notariskantoorPalm & Senior in het openbaarwordenverkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

eenJ2ï£Ü?' ?r(L nd bekend al» kavel D-6 van het verkavelingsplan:>em.kok, in het tweede district van Curacao, groot 805m2 om-schreven in meetbrief nummer 278van 2 september 1983.

Deveilingvoorwaarden liggen ter inzageop voormeld notariskantoor van-at 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder ge-houdenis terstondeen bankgarantieofanderevormvan zekerheid te stel-len tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.
Een situatieschetswaaropgemeldperceel isaangegevenligtter inzageop
voormeld notariskantoor. *
NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

■peanut products PROCESSORS N.V.

zoekt voor haar pindakaasfabriek in Brievengat m.i.v. 1 ja-
nuari a.s. een:

PRODUCTIELEIDER
leeftijd: 25-35 jaar.

Taken en verantwoordelijkheden:— is belast met de leiding over alle produktie
werkzaamheden;— is verantwoordelijk voor hetonderhoud van de ma-
chines en het voeren van de produktie-
administratie;— geeft leiding aan een zestal medewerkers;— vervangt de bedrijfsleider bij diens afwezigheid.

Opleidingseisen:
Minimaal M.T.S. - niveau;
Bij voorkeur ervaring invoedingsmiddelenproduktie;
Leidinggevende capaciteiten.
Uw uitgebreide sollicitatiebriefrichten aan:
PEANUT PRODUCTS PROCESSORS N.V.
Postbus 7
Alhier.
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de be-
drijfsleider tel. 77647 (fabriek) of 79995 (privé).

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 19 januari 1988 des voormiddags om 10uur zal ten kantore
aan dePolarisweg 31-33 tenoverstaan van éénvan de notarissenof diens
plaatsvervangervan hetkantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van het Burgerlijk Wetboek:

een perceel grondgelegenin hetStadsdistrictvan Curacaoop "MUN-
DO NOBO",ter grootte van 685m2, nader omschreven in meetbrief
nummer 340 van 4 december 1941, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend als W.l. Compagniestraat 2.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8dagenvoor deveiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakomingvan zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatiebetreffende financiering doordeexecuterende bank isverkrijg-
baar bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

...

\\ rT\ ileisg^gS^/ - \i one each week! —"~- /—\\ r^X^^^^Ó^ZzX While supplies last. -^—"

Happy Meal Hamburger ’1.4.80 fmammmm f\ g\
Happy Meal Cheeseburger ’1.4.95 ’ II 1Happy Meal 6 pcs Nuggets ’1.6.50 ÜJSSJ ■ Ë K nald'S I
Ook in deze Happy Meal krijg jeeen lot om mee te 1 kampioen!) Ë MCDOIIaIo -doen aan de trekking van onze Mini McDo- ■ . P-rla
nald's. Punda- Salifia -Sta. Mariaj
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